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Vivir Vintage haakt schitterende gratis haakpatronen voor knuffels, 
knuffeldekens, rammelaars en knuffeldoekjes. Ze maakte ook een set van Hertjes: 
een rammelaar, een knuffeldoekje en een muurhanger. Helemaal onderaan deze 
pagina vind je zowel de uitgebreide YouTube tutorial van dit patroon (in het 
Spaans!) als de links naar andere Vivir Vintage haakpatronen hier op de website. 

 
Benodigdheden 

Katoengaren (passend bij haaknaald 3 a 4 mm) in de kleuren: 
beige, oudroze, coral, roze, geel, groen, lichtbruin, wit, geel bruin, donkerbruin 

Zwart of donkerbruin en geel borduur garen 
Ramelaargeluidje 
Knuffelvulling 
Schaar, steekmarkeerder 
3.5 mm haaknaald (of passend bij je garen) 

https://eenmooigebaar.nl/vivir-vintage/
https://eenmooigebaar.nl/knuffels/
http://eenmooigebaar.nl/hertje-knuffeldeken
https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/garen/
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2 of 3 mm aluminiumdraad 
Lijmpistool 
Satijn kant 
Stopnaald 

Stekenuitleg 

Magische ring: 
Losse: sla de draad om en haal door het lusje op de haaknaald. 
Halve vaste: steek de haaknaald in de aangegeven steek of ruimte, sla de draad 
om en haal door de steek/ruimte én door de lus op de haaknaald. 
Vaste: steek de naald onder beide lusjes van de aangegeven steek, sla je de 
draad om de naald en trek de naald en het draadje terug door de steek. Je hebt nu 
twee lusjes op je haaknaald. Sla de draad opnieuw om de naald en trek deze door 
beide lusjes op je haaknaald. Je hebt nu één vaste gemaakt. 
Meerderen: 2 vasten in volgende vaste 
2samengehaaktevasten: Steek de haaknaald onder de voorste lus van de eerste 
steek en meteen onder de voorste lus van de volgende steek. Sla de draad om en 
haal een lusje op. Je hebt nu 2 lusjes op de haaknaald. Sla de draad om en haal 
door beide lusjes. 
Halfstokje: sla de draad om je naald, steek de naald in een steek, sla de draad om 
(aan de achterkant van je werk dus) en haal die draad door de steek heen terug. 
Nu heb je drie lusjes op je naald staan. Vervolgens sla je de draad weer om en 
trekt deze meteen door de drie lusjes op je naald heen, totdat je dus nog maar één 
lusje op de haaknaald over hebt. Je hebt nu één halfstokje gemaakt. 
Stokje: Sla de draad om je naald, steek de naald in een steek, sla de draad om 
(aan de achterkant van je werk dus) en haal die door de steek heen terug. Nu heb 
je 3 lusjes op je naald staan. Sla de draad om en haal deze door 2 lusjes op je 
naald. Sla nu nogmaals om en haal weer door 2 lussen op de naald. Je hebt nu 1 
stokje gemaakt. 

Hertje knuffeltje 

Het haakpatroon voor het hertje staat op deze pagina. 

 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/magische-ring/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halve-vaste/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halfstokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/stokjes/
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Ring 

Met beige garen 

Toer 1: 8 vasten in een magische ring [8] 
Toer 2-110: vaste in elke steek [8] 

Hecht af en laat een lange draad over om te naaien. Vul NIET op met 
knuffelvulling. 

Blaadjes (x 10) 

Met lichtgroen katoen garen 

Toer 1: 5 vasten in een magische ring 
Toer 2: 2 vasten in de volgende steek, 2 vasten in de volgende steek, 
(halfstokje+stokje+halfstokje) in de volgende steek, 2 vasten in de volgende steek, 
2 vasten in de volgende steek. 

Hecht af en laat een draad over als je de blaadjes vast wilt naaien. Als je ze wilt 
vastlijmen met het lijmpistool, werk dan de draadjes weg. 

Bloemetjes (x 11) 

Kleur naar keuze 

31 lossen, vanaf de vierde losse: 10 stokjes, 10 halfstokjes, 10 vasten. 

Hecht af en verberg het draadje als je een lijmpistool gebruikt of laat een lange 
draad over om later mee op de krans te naaien. 

Vogeltje 

Met wit garen 

Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste [12] 
Toer 3: *Vaste, 2 vasten in de volgende vaste* x 6 [18] 
Toer 4: *2 vasten, 2 vasten in de volgende vaste* x 6 [24] 
Toer 5-8: vaste in elke steek [24] 
Toer 9: *2 vasten, 2samengehaaktevasten* x 6 [18] 
Toer 10-11: vaste in elke steek [18] 
Toer 12: *vaste, 2samengehaaktevasten* x 6 [12] 

Vul met knuffelvulling 

Toer 13: 2samengehaaktevasten rondom [6] 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/magische-ring/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halfstokjes/
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Hecht af en laat een lange 
draad over om te naaien. 

Vleugels 

Met wit garen 

Toer 1: 5 vasten in een 
magische ring [5] 
Toer 2: 2 vasten in de 
volgende steek, 2 vasten in 
de volgende steek, (2 
vasten, 3 lossen, 2 vasten) 
in de volgende steek, 2 
vasten in de volgende steek, 
2 vasten in de volgende 
steek. 

Hecht af en laat een lange 
draad over om te naaien. 

In elkaar zetten 

Stap 1: Naai de vleugels op de zijkant van de vogel 

Stap 2: Borduur met zwart of donkerbruin garen de oogjes op de vogel 

Stap 3: Borduur met geel garen het snaveltje op de vogel 

Stap 4: Doe het metaaldraad in de ring en vorm de ring met je handen. Naai het 
dicht 

Stap 5: Naai het hertje in de ovale vorm. Het hoofd is zwaar, naai dat vast, net als 
de heupen, en benen. 

Stap 6: Naai of lijm de bloemetjes en de blaadjes op de ring 

Stap 7: Voeg het satijnkant toe en maak een ophangringetje. 

Kijk op Instagram naar de filmpjes voor het vormen van de ring. 

 
 

https://www.instagram.com/p/CfH0r4kPikv/

