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Ziekenhuis Beertje 

Yarn it, Darn it heeft deze prachtige Frontline Hero Bear ontworpen. Dit Frontline 
Hero Bear patroon is een GRATIS patroon, beschikbaar gesteld door Yarn It, Darn 
it. Het is hier met toestemming voor jullie naar het Nederlands vertaald. 

Je kunt de ontwerpster volgen op Facebook of Instagram. Je mag de beertjes die 
je gemaakt hebt verkopen, maar noem dan even haar (en mijn!) naam, dan 
kunnen nóg meer mensen genieten van dit patroon. 

 
Benodigd materiaal 

Je kunt dit beertje met materiaal naar keuze maken. Zorg ervoor dat 
de haaknaald aan de kleine kant is voor je materiaal, zodat de vulling er niet 
uitvalt. 

Garen in de volgende kleuren: 
– Beer kleur voor het lijf 
– Kledingkleur naar keuze 
– Zwart garen voor de neus, ogen en mond 
– Wit garen voor het masker 

https://eenmooigebaar.nl/yarn-it-darn-it/
https://eenmooigebaar.nl/yarn-it-darn-it/
https://eenmooigebaar.nl/yarn-it-darn-it/
http://www.facebook.com/yarnitdarnitph/
http://www.instagram.com/yarnitdarnit_ph/
https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/garen/
https://eenmooigebaar.nl/garen/
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3,5 mm haaknaald (of passend bij het materiaal) 
Stopnaald 
Knuffelvulling 

Stekenuitleg 

Magische ring:  
Losse: Sla de draad om de naald en trek door de lus op de haaknaald heen. 
Halve vaste: Steek de naald in de aangegeven ruimte of steek, haal een lusje op 
en trek meteen door de lus op de haaknaald. Klik hier voor een uitgebreide foto-
tutorial van de halve vaste. 
Vaste: Steek de naald in de aangegeven ruimte of steek, haal een lusje op. Je hebt 
nu 2 lusjes op de haaknaald. Sla de draad om en haal door beide lusjes. Klik hier 
voor een uitgebreide foto-tutorial van deze steek. 
2samengehaaktevasten: steek de naald door de voorste lus van de eerste steek 
en daarna direct door de voorste lus van de tweede 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 heen. 
Halfstokje: Sla de draad om de haaknaald en steek de haaknaald door de 
aangegeven steek of ruimte. Sla de draad om en haal een lusje op. Je hebt nu 3 
lusjes op de haaknaald. Sla de draad om en haal door alle drie de lusjes heen. Klik 
hier voor een uitgebreide foto-tutorial van deze steek. 
Haken in voorste en achterste lussen: Haaksteken hebben een soort V-vorm als 
je ze van boven bekijkt. Het “pootje” van de V wat het dichtsbij je ligt is de voorste 
lus. Het “pootje” wat achter het werk ligt is de achterste lus. Klik hier voor meer 
informatie over de verschillende lussen in haakwerk.  
[cijfer]: Het cijfer tussen de rechte haken is het aantal steken dat je hebt in die 
toer. 

 
Benen 

Toer 1: begin met de beerkleur. Haak 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste rondom [12] 
Toer 3: *vaste, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [18] 
Toer 4-5: Vaste in elke steek [18] 
Toer 6: wissel naar de kledingkleur. Haak alleen in de voorste lussen. *Vaste in 
volgende 2 steken, 2 vasten in de volgende vaste*. Herhaal rondom [24] 
Toer 7: haak alleen in de achterste lussen: vaste in elke vaste [24] 
Toer 8-13: vaste in elke vaste [24] 

https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/magische-ring/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halve-vaste/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/halve-vaste/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/halve-vaste/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/vasten/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/vasten/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/halfstokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haaksteken/halfstokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haken-in-voorste-achterste-of-derde-lus/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haken-in-voorste-achterste-of-derde-lus/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/magische-ring/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
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Hecht af: Haak 1 losse, laat een lange draad over en knip af. Trek door de losse 
heen. Werk het draadje nog niet weg. 

Herhaal Toer 1-12 voor het andere been, maar hecht niet af bij het tweede been. 
Je kunt meteen doorgaan met het lijf. 

Lijf 

Ga verder met de kledingkleur. 

Toer 1: Haak de benen rondom vast door 1 vaste in elke steek te haken [48] 
Toer 2-4: vaste in elke steek rondom [48] 
Als er een gaatje is tussen de benen, kun je de nog-niet-afgewerkte draad van 
het eerste been gebruiken om het dicht te naaien. 
Toer 5: haak alleen in de voorste lussen: *vaste in 7 vasten, 2 vasten in volgende 
steek*. Herhaal rondom. [54] 
Toer 6: Haak alleen in de achterste lussen: vaste in elke steek [54] 
Toer 7: vaste in elke steek [54] 
Toer 8: *vaste in volgende 7 steken, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom 
[48] 
Toer 9-10: vaste in elke steek rondom [48] 
Toer 11: *vaste in volgende 6 steken, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom 
[42] 
Toer 12-13: vaste in elke steek rondom [42] 
Toer 14: *vaste in volgende 5 steken, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom 
[36] 
Toer 15: vaste in elke steek rondom [36] 
Toer 16: *vaste in volgende 4 steken, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom 
[30] 
Toer 17: *vaste in volgende 3 steken, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom 
[24] 
Toer 18: vaste in elke steek rondom [24] 

Hecht niet af, maar wissel naar de berenkleur. Je kunt het lijfje hier alvast 
opvullen. Blijf dat steeds doen totdat je hoofdje helemaal klaar is.  

Hoofd 

Toer 19: Haak alleen in de voorste lussen: 2 vasten in elke steek rondom 
Toer 20: Vaste in elke steek rondom [48] 
Toer 21: *Vaste in volgende 7 steken, 2 vasten in volgende steek* Herhaal 
rondom [54] 
Toer 22-30: Vaste in elke steek rondom [54] 
Toer 31: *Vaste in volgende 7 steken, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom 
[48] 
Toer 32: Vaste in elke steek rondom [48] 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
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Toer 33: *Vaste in volgende 6 steken, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom 
[42] 
Toer 34: Vaste in elke steek rondom [42] 
Toer 35: *Vaste in volgende 5 steken, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom 
[36] 
Toer 36: *Vaste in volgende 4 steken, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom 
[30] 
Toer 37: *Vaste in volgende 3 steken, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom 
[24] 
Toer 38: *Vaste in volgende 2 steken, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom 
[18] 
Toer 39: *Vaste, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [12] 
Toer 40: 2samengehaaktevasten rondom [6] 
Toer 41: Naai het gat dicht: knip de draad af, pak een stopnaald. Steek de 
stopnaald steeds onder alleen de voorste lussen door van alle 6 de steken. Trek 
voorzichtig dicht. Ga met de draad door het berenhoofdje heen en hecht af. 

Armen 

Toer 1: begin met de berenkleur. Magische ring met daarin 6 vasten [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste rondom [12] 
Toer 3-9: Vaste in elke steek rondom [12] 
Toer 10: wissel naar de kledingkleur. Haak alleen in de voorste lussen. *Vaste, 2 
vasten in de volgende vaste* Herhaal rondom. [18] 
Toer 11: Haak alleen in de achterste lussen. Vaste in elke steek rondom [18] 
Toer 12-13: vaste in elke steek rondom [18] 
Toer 14: *Vaste, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [12] 
Toer 15: vaste in elke vaste [12] 
Hecht af en laat een lange draad over om te naaien. 

Haak nog een arm 

Vastnaaien van de armen 

Als je van de bovenkant telt, worden de armen onder de tweede toer van het lijf 
genaaid en zitten er 9 steken tussen de armen. 

Oren 

Toer 1: Gebruik de berenkleur. Magische ring, haak 6 vasten [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste [12] 
Toer 3: *vaste, 2 vasten in de volgende vaste* Herhaal rondom [18] 
Toer 4: *vaste in volgende 2 steken, 2 vasten in volgende vaste*. Herhaal rondom 
[24] 
Toer 5-6: vaste in elke vaste [24] 
Toer 7: *Vaste in volgende 2 steken, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom 
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[18] 
Toer 8: *Vaste in volgende vaste, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [12] 

Hecht af, laat een lange draad over om te naaien. Haak nog een oor. 

Vastnaaien van de oren 

Begin te naaien vanaf de zevende toer vanaf de bovenkant van het hoofd. Er 
zitten ongeveer 26 steken tussen de oren (van de voorkant van het gezicht). Je 
naait de oren over 6 toeren verticaal. 

 
Borduren van het gezicht 

Neus 

Begin met tellen vanaf de onderkant van het hoofd (waar het lijf en het hoofd in 
elkaar over gaan), begin met naaien bij de 7e en 8e toer (zo hoog is de neus). 
Markeer het midden van het gezicht aan de onderkant van de zevende toer. Dit is 
het puntje van de onderkant van de neus. De neus is 2 toeren hoog (verticaal) en 
zes steken breed (horizontaal). Je naait heen en weer tot je de mooie 
driehoekvorm krijgt. 

Ogen 

De ogen worden één toer hoger dan de neus geborduurd. Sla 1 steek aan beide 
kanten van de neus over en begin met zwart garen de ogen te naaien tot je de 
gewenste dikte van de ogen hebt bereikt. De ogen zijn ook 2 toeren in hoogte. 

 
Muts 

Toer 1: gebruik de kledingkleur. Magische ring met daarin 6 vasten [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste [12] 
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Toer 3: *vaste, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [18] 
Toer 4: *2 vasten, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [24] 
Toer 5: *3 vasten, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [30] 
Toer 6: *4 vasten, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [36] 
Toer 7: let op: je hebt nu in de rondte gehaakt, maar we gaan nu heen en weer 
haken. Dit om ervoor te zorgen dat er gaatjes voor de oren in de muts 
komen. *Vaste in volgende 5 steken, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal van * 
tot * nog 2 keer [21]. Keer om. 
Toer 8: vaste in elke steek [21] 
Toer 9: *Vaste in volgende 6 vasten, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal nog 2 
keer [24]. Keer om. 
Toer 10: Vaste in elke steek [24] 
Toer 11: *Vaste in volgende 7 vasten, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal nog 2 
keer [27]. Keer om. 
Toer 12-13: Vaste in elke steek [27]. Hecht af. 

Let op: Herhaal toer 7-13 op de andere kant, maar hecht bij de tweede herhaling 
niet af. Als beide kanten compleet zijn, haak je toer 14 en 15 weer in de rondte. 

Toer 14-15: vaste in elke steek rondom [54] 

Masker 

Toer 1: gebruik wit garen. 13 lossen, keer om. 
Toer 2: Begin in de tweede losse vanaf de haaknaald: vaste in volgende 4 steken, 
halfstokje in volgende 4 steken, vaste in overgebleven 4 steken [12] Keer om. 
Toer 3-7: Vaste in 4 steken, halfstokje in volgende 4 steken, vaste in overgebleven 
4 steken, keer om. 
Toer 8: 27 lossen, halve vaste in eerste steek aan de andere kant van het masker. 
Vaste in elke steek tot je bij de andere kant van de toer bent aangekomen. 27 
lossen voor de andere kant van het masker. Halve vaste aan de andere kant van 
het masker en vaste in elke steek tot je het einde hebt bereikt. Hecht af en werk 
de draadjes weg. Let op: het aantal van 27 lossen kun je verminderen of 
vermeerderen, afhankelijk van hoe strak het masker op het gezichtje komt te 
zitten. 

Heel veel haakplezier! 

https://eenmooigebaar.nl/julie-yeager/garden-state-afghan/keer-om/
https://eenmooigebaar.nl/julie-yeager/garden-state-afghan/keer-om/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halve-vaste/

