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Birdy 

Benodigdheden 

1 bol katoen 50gr gaan er 2 uit. Bij 2 bollen 5. 

1bol 25gr wit of restje wit oogjes 

1bol fluffy garen (berlin hairy) 

1paar veiligheids oogjes 6mm of 7mm 

Vulling 

Haaknaald 2,5mm 

Kleine belletjes 8mm teentjes of een rammelaartje in het lijfje. 

Afkortingen 
Mr = magische ring 

L = lossen 

Hv = halve vasten 

V = vasten 

Sh = samen haken (minderen) 

Al = achterste lus 

1xl = 1 keerlossen 

Staart 2x 
1.  - 5L, 1xl keren 

2.  - 5v, 1xl keren 

3.  - 5v, 1xl keren 

4.  - 5v, 1xl keren 

5.  - 2v in 1v, 3v, 2v in 1v, 1xl  keren (7) 

6.  - 2v in 1v, 5v, 2v in 1v.  (9) 

7.  - 1v overslaan 5stk in de volgende vasten,1hv, “1hv, 1v overslaan 5stk, 1hv”2x 

Maak er nu nog 1 maar hecht deze niet af leg de andere er onder verkeerde kant op  

verkeerde kant. Haak verder dus niet keren. Haak verder met vasten op de hoeken 3v 

en op de boogjes 2v in 1v sluit met een hv en afhechten werk het draad weg. 
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Vleugeltjes 2x 

1.  - mr 6v, 1xl keren 

2.  - 2v, 2v in 1v  herhaal 1xl keren 

3.  - 2v, 2v in 1v herhaal, 2v 

4.  - haak nu verder 5v, en in de eerste v van toer 3 , 1hv hecht af laat draad lang. 

Voetjes 2x 
Wil je er belletjes in doen dan kan dat 

Toer 1 t/m toer 4  haak je 2 x en de 3teen haak je verder 

1.  - mr.6  

2.  - 1v, 2v in 1v herhaal (9) 

3.  -  9v 

4.  -1v, 2sh. Voeg belletje toe of vulling  (6) t 

5.  - 2v, 3v in teen 1, 6v in teen 2, 3v in teen 1, 4v in de 3 teen. (18) 

6.  - maak het nu plat en haak door 2 lagen heen 7v, 1hv  

Afhechten en draad lang laten. 

Oogjes 2x 

1.  - mr 6v 

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

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

4.  - 18v de oogjes gaan nu precies door de mr. 

5.  - 18v 

6.  - Al haken 1v, 2sh.  (12) vullen 

7.  - 2sh.   (6) 

Afhechten laat draad lang 
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Lijf/hoofd 
Haak alle toeren in de achterste lus. 

1.  - mr 6v 

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.  - 36v 

8.  - 36v 

9.  - 36v 

10.  - 36v 

11.  - 5v, 2v in 1v.     (42) 

12.  - 6v, 2v in 1v.     (48) 

13.  - 48v 

14.  - 48v 

15.  - 48v 

16.  - 48v 

17.  - 48v.                      haak in de volgende toer het staartje mee met 6v 

18.  - 6v, 2sh.               (42) 

19.  - 5v, 2sh.               (36) 

20.  - 4v, 2sh.               (30) 

21.  - 3v, 2sh.               (24) 

22.  - 2v, 2sh.               (18) vullen en voeg rammelaartje toe. 

23.  - 1v, 2sh.               (12) 

24.  - 2sh.                     (6) 

Hecht af laat ongeveer naar wens 90cm draad zitten (ongeveer 3x A4 lengte) 

Met een naald haal je het draad door het midden naar de bovenkant. 

Je kunt nu een lus maken en een lossen ketting maken om op te hangen. 

Haak alle onderdelen nu op het lijfje de voetjes komen 2 toeren (20)  lager dan de staart. 

De voorkant van de vleugeltjes komen ter hoogte van het achterste teentje.  

Vind je het moeilijk inschatten kun je dit ook later doen na het fluffy garen. 
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Fluffy 

Haak nu met de fluffy garen begin bovenkant Birdy. 

“1hv, 1L , 1lus overslaan”   

Heb je minder harige garen doe dan 2l inplaats van 1 

Nu kan je ook alle onderdelen plaatsen. 

Ook de oogjes kunnen erop die zitten iets hoger dan de vleugeltjes. 

En nu het garen lekker kammen. 

Dit is een gratis patroontje delen niet toegestaan verwijzen met link is beter. 

Plaatsen van foto altijd leuk. 

Bestand plaatsen in facebook groep even vragen ik geef vast mijn oke maar wil  

graag weten welke groep hij komt. 

www.facebook.com/MadebyJ.4kids  

Veel haakplezier!!! 

                               Jacqueline /made by J 
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