
Haakpatroon Aya 
 
 
Dit heb je nodig:  

 Annell haakkatoen: 1 bol van 50g kleur nr 
15 (geel)  en een kleine hoeveelheid in 
de kleuren   

 nr. 40 (blauw), nr.  59 (zwart), nr. 43 (wit) 
en  nr. 56 (grijs). 

 Haaknaald nr. 3 

 Stopnaald 

 Fiberfill 

 Een restje roze en witte vilt 

 Lijm 

 Kopspelden 

 Stikzijde 
 
 
Lijfje en hoofd 
Je begint onderaan het lijfje met de blauw kleur. 
 
1)  Haak 6v in een magische ring. (6v) 
2)  2 vasten in elke vaste. (12v) 
3)  2 vasten in elke 2de vaste. (18v) 
4)  2 vasten in elke 3de vaste. (24v) 
5)  2 vasten in elke 4de vaste. (30v) 
6)  2 vasten in elke 5de vaste. (36v) 
7)  2 vasten in elke 6de vaste. (42v) 
8-10)   Haak 42 vasten. (42v) 
11)  2 vasten in elke 7de vaste. (48v) 

 
12)  Ga verder met zwart en haak 48 vasten. (48v) 
13)  Haak elke 7de en 8ste vaste samen. (42v) 
14)  42 vasten. (42v) 

 
15)  Ga verder met geel en haak 42 vasten. (42v) 
16)  Haak 42 vasten. (42v) 
17)  Haak elke 6de en 7de vaste samen. (36v) 
18)  Haak 36 vasten. (36v) 
19) Haak elke 5de en 6de vaste samen. (30v) 
20)  Haak 30 vasten. (30v) 
21)  Haak elke 4de en 5de vaste samen. (24v) 
22)  Haak 24 vasten. (24v) 
23)  Haak elke 3de en 4de vaste samen. (18v) 
24)  2 vasten in elke 3de vaste. (24v) 
25-26)  Haak 24 vasten. (24v) 
27)  2 vasten in elke 4de vaste. (30v) 
28-29)  Haak 30 vasten. (30v) 
30)  2 vasten in elke 5de vaste. (36v) 
31-32)  Haak 36 vasten. (36v) 
33)  2 vasten in elke 6de vaste. (42v) 



34-35) Haak 42 vasten. (42v) 
36)  2 vasten in elke 7de vaste. (48v) 
37-38)  Haak 48 vasten. (48v) 
39)  2 vasten in elke 8ste vaste. (54v) 
40-41)  Haak 54 vasten. (54v) 
42)  2 vasten in elke 9de vaste. (60v) 
43)  Haak 60 vasten. 
44)  Haak elke 9de en 10de vaste samen. (54v) 
45)  Haak 54 vasten. (54v) 
46)  Haak elke 8ste en 9de vaste samen. (48v) 
47)  Haak 48 vasten. (48v) 
48)  Haak elke 7de en 8ste vaste samen. (42v) 
49)  Haak 42 vasten. (42v) 
50)  Haak elke 6de en 7de vaste samen. (36v) 
51)   Haak 36 vasten. (36v) 
52) Haak elke 5de en 6de vaste samen. (30v) 
53 )  Haak 30 vasten. (30v) 
54)  Haak elke 4de en 5de vaste samen. (24v) 
55)  Haak 24 vasten. (24v) 
56)  Haak elke 3de en 4de vaste samen. (18v) 
57)  Haak 18 vasten. (18v) 
58)  Haak elke 2de en 3de vaste samen. (12v) Vul nu het lijfje goed op met fiberfill. Achteraf kan 

ook maar is veel moeilijker omdat er dan maar een heel klein gaatje overblijft om de 
vulling door te steken. 

59)  Haak alle vasten 2 aan 2 samen. (6v) 
60-61)  Haak 6 vasten. (6v) 

 
62)  Ga verder met blauw en haak 2 vasten in elke 2de vaste. (9v) 
63)  Haak 2 vasten in elke 3de vaste. (12v) 
64-65)  Haak 12 vasten. (12v) 
66)  Haak elke 2de en 3de vaste samen. (9v) 
67)  Haak elke 2de en 3de vaste samen. (6v) 

 
Hecht af. Vul verder op met fiberfill en sluit de opening door de overgebleven draad met een 
stopnaald door de voorste lussen te halen. Trek daarna het gat dicht en stop de draad in. 
 
Ogen (maak er 2) 
Je begint met het maken van de pupil. Start met de zwarte kleur. 
  
1)  Haak 6 vasten in een magische ring en sluit met een halve vaste. (6v) 
2)  Ga verder met wit en haak 2 vasten in elke vaste. (12v) 
3)     2 vasten in elke 2de vaste. (18v) 
4)  2 vasten in elke 3de vaste. (24v) 
5)   2 vasten in elke 4de vaste. (30v) 
6)  Haak 30 vasten. (30v) 
7)  Haak elke 4de en 5de vaste samen. (24v) 
8)  Haak elke 3de en 4de vaste samen. (18v) 
9)  Haak elke 2de en 3de vaste samen. (12v) Vul nu het oog goed op met fiberfill.  
10)  Haak alle vasten 2 aan 2 samen. (6v) 
 
Hecht af. Vul verder op met fiberfill en sluit de opening door de overgebleven draad met een 
stopnaald door de voorste lussen te halen. Trek daarna het gat dicht en laat een lange draad over. 



Oogleden (maak er twee) 
Haak met geel een ketting van 19 lossen. 
 
1)  Start in de 2de losse van de haaknaald en haak 18 vasten. (18v) 
2)  Haak 1 losse, 2 vasten samen haken, 14 vasten, 2 vasten samen haken. (16v) 
3)  Haak 1 losse, 2 vasten samen haken, 12 vasten, 2 vasten samen haken. (14v) 
4)  Haak 1 losse, 2 vasten samen haken, 10 vasten, 2 vasten samen haken. (12v) 
5)  Haak 1 losse, 2 vasten samen haken, 8 vasten, 2 vasten samen haken. (10v) 
6)  Haak 1 losse, 2 vasten samen haken, 6 vasten, 2 vasten samen haken. (8v) 
7)  Haak 1 losse, 2 vasten samen haken, 4 vasten, 2 vasten samen haken. (6v) 
8)  Haak 1 losse, 2 vasten samen haken, 2 vasten, 2 vasten samen haken. (4v) 
 
 
Armen (maak er twee) 
1) Haak met geel 4 vasten in een magische ring. (4v) 
2)  Haak 2 vasten in elke 2de vaste. (6v) 
3-4)  Haak 6 vasten. (6v) 
5)  Nu maken we de duim: haak 3 lossen en haak dan een halve vaste in de 2de  en 3de losse van 

de haaknaald (je werkt nu dus terug naar beneden over de ketting van de 3 lossen en slaat 
de eerste losse over). Haak dan 2 vasten, 2 vasten in 1 vaste, 2 vasten, 2 vasten in 1 vaste 
(hier haak je dus in de 6 vasten uit toer 4 en meerder je naar 8 vasten).(8v) 

6-8)  Haak 8 vasten. (8v) 
 
Hecht af en vul op met fiberfill 
 
 
Benen (maak er twee) 
1) Haak met geel  6 vasten in een magische ring. (6v) 
2)       Haak 2 vasten in iedere vaste. (12v) 
3)       2 vasten in elke  2de vaste. (18v) 
4)     6 keer 2 vasten samen haken, 6 vasten. (12v) 
5)     1 vaste, 2 vasten samen haken, 2 vasten samen haken, 7 vasten. (10v) 
6-17) 10 vasten. (10v) 
 
Hecht af en vul op met fiberfill 
 
Gesp voor de riem 
Haak in een magische ring: 1 vaste, 1 half stokje, 1 stokje, 1 vaste, 1 half stokje, 1 stokje. 
Sluit met een halve vaste en hecht af. 
 
 
Mond en tanden 
Knip de mond uit roze vilt volgens het patroon. Knip twee kleine rechthoeken uit de witte vilt voor de 
tanden. Lijm de tanden op de mond. 
 

              
   
    



Afwerking 
 
Bepaal de juiste positie van de ogen voordat je ze vastnaait aan het lijfje. Ik doe dat door de 
overgebleven draad door het hoofd te steken en achteraan vast te strikken (afbeelding  1). De 
afstand tussen de ogen kan je bepalen door het mondje tussen de ogen te leggen. Als de ogen op de 
juiste plaats zitten kan je ze vastnaaien met stikzijde (afbeelding 2). Daarna knip je aan de achterkant 
de draden kort af. 
 

  
afbeelding  1     afbeelding 2 

 
Maak dan de oogleden vast aan de onderkant van het oog. Bepaal de juiste positie met kopspelden 
en naai ze dan vast. 
 
Maak de armen vast aan het lijfje zodat de duimen naar boven steken. 
 
Maak daarna de benen en de gesp vast aan het lijfje. 
 
Lijm als laatste het mondje vast. 
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