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Beertje voor Oekraïne: 
GRATIS PATROON 

©Ontwerp Karosa Design karosadesign.nl 

 
 

 

Benodigdheden: 
GB Wolle Carina / Durable Coral 

1 bol nr. 105 donkerbruin / Coffee nr. 
0385 

Beetje Zwart nr. 899 /  Black nr. 0325 

Beetje Geel nr. 131 / Bright Yellow nr. 

2180 

Beetje Blauw nr. 329 / Royal nr. 2110 

Addi Swing Haaknaald nr. 2,5 

Pincet 
Beetje vulling 

Maasnaald 

 

 

Afkortingen:  

AL = Achterste Lus 

VL = Voorste Lus 

 

Kopje: met bruin 

1e toer: 6 vasten in een magische ring (6) 
2e toer: * 2 vasten in 1 steek * (12) 

3e toer: * 1 vaste, 2 vasten in 1 steek * (18) 

4e toer: * 1 vaste, 2 vasten in 1 steek, 1 vaste * (24) 

5e toer: * 3 vasten, 2 vasten in 1 steek * (30) 

6e toer:* 2 vasten, 2 vasten in 1 steek, 2 vasten * (36) 

7e t/m 11e toer: 36 vasten (36) 

12e toer: * 2 vasten, 2 vasten samenhaken in VL, 2 vasten * (30) 

13e toer: * 3 vasten, 2 vasten samenhaken in VL * (24) 

14e toer: * 1 vaste, 2 vasten samenhaken in VL, 1 vaste * (18) 

15e toer: * 1 vaste, 2 vasten samenhaken in VL * (12) 

Vul het kopje met een pincet. 

16e toer: * 2 vasten samenhaken in VL * (6) 

haal de draad door de laatste 6 steken en werk de draden weg. 
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Snuitje: met bruin 

1e toer: 6 vasten in een magische ring (6) 

2e toer: * 2 vasten in 1 steek * (12) 

3e toer: * 1 vaste, 2 vasten in 1 steek * (18) 

4e en 5e toer: 18 vasten (18) 

Knip een lange draad af om het snuitje aan het hoofd 

te bevestigen. 

De bovenkant snuit valt net onder de oogjes bij de 7e toer. 
Vul tijdens het bevestigen het neusje iets op. (met de pincet) 

 

Oortjes: (2x) met bruin 

1e toer: 8 vasten in een magische ring (8) 

2e toer: * 2 vasten in 1 steek * (16) 

3e en 4e toer: 16 vasten (16) 

Leg het oor dubbel en haak met halve vaste aan 

elkaar. 

Knip een lange draad en bevestig de oortjes op het 

hoofdje. 

 

Lijfje: met bruin 
1e toer: 6 vasten in een magische ring (6)  

2e toer: * 2 vasten in 1 steek * (12) 

3e toer: * 1 vaste, 2 vasten in 1 steek * (18) 

4e toer: * 1 vaste, 2 vasten in 1 steek, 1 vaste * (24) 

5e toer: * 3 vasten, 2 vasten in 1 steek * (30) 

6e toer: * 2 vasten, 2 vasten in 1 steek, 2 vasten * (36) 

7e toer: * 5 vasten, 2 vasten in 1 vaste * (42) 

8e t/m 19e toer: 42 vasten (42) 

20e toer: * 5 vasten,  2 vasten samenhaken in VL * (36) 

21e toer: 36 vasten (36) 

22e toer: * 2 vasten, 2 vasten samenhaken in VL, 2 

vasten * (30) 

23e toer: 30 vasten (30) 
Vul het lijfje op 

24e toer: * 3 vasten,  2 vasten samenhaken in VL * (24) 

25e toer: * 1 vaste, 2 vasten samenhaken in VL,  

1 vaste * (18) 

26e toer: * 1 vaste, 2 vasten samenhaken in VL * (12) 

Vul het lijfje op met pincet. 

27e toer: 12 vasten, (12) Knip een lange draad om het lijfje aan de 

hoofdje te bevestigen. 
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Achterpootjes: met bruin 

1e toer: 6 vasten in een magische ring (6) 

2e toer: * 2 vasten in 1 steek * (12) 

3e toer: * 1 vaste, 2 vasten in 1 steek * (18) 

4e en 5e toer: 18 vasten (18) 

6e toer: * 2 vasten, 2 vasten samenhaken in VL, 2 

vasten * (15) 

7e toer: * 3 vasten, 2 vasten samenhaken in VL * (12) 

8e t/m 11e toer: 12 vasten (12) 
Vul het voetgedeelte op. 

12e toer: 3 vasten, leg het achterpootje dubbel en haak 

dicht met 6 vasten. 

Bevestig de pootjes aan de onderkant van het lijfje vanaf de 2e t/m 7e 

toer vastzetten bij de magische ring in het midden. 

 

Voorpootjes: met bruin 

1e toer: 6 vasten in een magische ring (6) 

2e toer: * 2 vasten in 1 steek * (12) 

3e toer: * 3 vasten, 2 vasten in 1 steek * (15) 

4e en 5e toer: 15 vasten (15) 

6e toer: * 3 vasten, 2 vasten samenhaken in VL * (12) 
7e t/m 12e toer: 12 vasten (12) 

Vul het handgedeelte op. 

13e toer: * 2 vasten samenhaken* (6) 

leg het voorpootje dubbel en haak dicht met 2 vasten. Knip 

een lange draad en bevestig de voorpootjes aan elke kant 

van het lijfje op de 25e toer. 

 

 

 

 

Sjaaltje: met geel en blauw 

Begin met geel 

1e toer: Zet 63 lossen op en vanaf de haaknaald in de 
3e losse 60 halve stokjes haken en hecht af.  

2e toer: hecht aan met blauw aan de andere kant v/d 

lossenketting, maar steek tussen de beide lussen en 

tussen de halve stokjes v/d andere kant. 

Hecht af en werk de draadjes weg. 
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Afwerking: 

- Bevestig het lijfje aan het kopje vast. 

- Borduur met zwart 2 oogjes op de 7e toer. 

- Borduur met zwart een driehoek neusje en 

het streepje en het mondje onder het midden 

v/h neusje. 

- Bevestig de oortjes op het kopje vanaf de 

bovenkant 2e t/m 7e toer en 5 vasten vanaf 
de geborduurde oogjes 

- Doe het sjaaltje om het halsje. 

 

 

En je Beertje voor Oekraïne is klaar. 

 
 

 
Veel haakplezier. 
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