
Spidy 
The Halloween spider  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Benodigdheden. 

1 bol 50gr katoen zwart  (3 spinnen) 

1 bol Estivo II zwart 

1 bol 25gr wit katoen  

Veiligheids oogjes 6mm 

Vulling  

Haaknaald 2,5 

Stopnaald 

8 belletjes 8mm 

Afkortingen 
Mr = magische ring 

L = lossen 

V = vasten 

Sh = samen haken (minderen) 

Al =achterste lus 

Hoofd/lijf 
Werk alle toeren in achterste lus. 

1. - mr. 6 

2. - 2v in 1v.            (12) 

3. - 1v, 2v in 1v.      (18) 

4. - 2v, 2v in 1v.      (24) 

5. - 3v, 2v in 1v.      (30) 

6. - 4v, 2v in 1v.      (36) 

7. - 5v, 2v in 1v.      (42) 

8. - 42v 

9. - 42v 

10. - 42v 

11. - 42v 

12. - 42v 

13. - 42v 

14. - 42v 
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15. - 42v 

16. - 5v, 2sh.             (36) 

17. - 4v, 2sh.             (30) 

18. - 3v, 2sh.             (24) 

19. - 2v, 2sh.             (18) 

20. - 1v, 2sh.             (12) 

21. - 2sh.                   (6) 

Hecht af laat draad ongeveer 90cm (ongeveer 3x A4) 

Haal het draad door het midden naar de andere kant het midden van de 1toer. 

Maak en lus en haak lossen hier kan je hem aan ophangen. 

Fluffy 
Start bovenop maak het draad vast en maak een hv. 

Herhaal 2lossen, 1 steek overslaan,  1 hv herhaal 

Na ongeveer 1/3 maak je 3 lossen inplaats van 2 lossen. 

Oogjes 

1.  - mr 6 

2.  - 2v in 1v.           (12) 

3.  - 1v, 2v in 1v.     (18) 

4.  - 5v, 2v in 1v.     (21)  plaats het oogje in het midden. 

5.  - 21v 

6.  - 21v 

7.  - 5v, 2sh.           (18) 

8.  -al 1v, 2sh.        (12) 

9.  - 2sh.                 (6) 

Hecht af en laat draad lang om vast te maken aan hoofd/lijf. 

Maak ogen op het lijf. 

Pootjes 8x 
Laat je start draad lang want hier ga je de pootje mee vastmaken aan het lichaam. 

Rijg het belletje aan je garen doe hem ver naar beneden. 

- maak je start lus en 30L 
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- Schuif het belletje tegen de 30L aan. 

- Maak nog 5L  het belletje zit er nu tussen. 

- Met de 5L gaan we het kapje maken.  

- Leg de lossen ketting op tafel naar je toe en het belletje van je af. 

- De 5L leg je rechts van de ketting ook naar je toe. 

- Nu gaan de 5L links 🔄  over de ketting heen. Dus tegen de klok in een rondje. 

- Maak nu toer 1. -  6v op de 5L . (Een soort magische ring) 

- Toer 2.  -  “2v, 2v in 1v” x2.        (8) 

Hecht af duw het gemaakte kapje over het belletje heen en werk je draadje weg. 

De pootjes bevestig je pas na dat het fluffy garen op het lijfje zit. 

Maak ze evenwijdig start met het 2de pootje van voren die komt gelijk met het midden.  

Werk de draadjes weg eventueel 3 plukjes haar tussen de oogjes. 

En het fluffy garen iets kammen. 

Foto’s vind ik altijd leuk.  

In een bestand zetten ergens op facebook even vragen ik geef graag mijn oke maar wil  

graag weten waar hij terecht komt. 

Link delen mag altijd.  

www.facebook.com/MadebyJ.4kids 

Veel haakplezier!! 

               Jacqueline,  made by J  
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