
Haak eens een beertje 
 
 
Algemeen: Sluit elke ring met een halve vaste, en start elke ring met een losse. 
 
Hoofd en Lichaam  
Rnd 1: Start bovenop het hoofd, met bruin, 2 lossen, 6 vasten in de tweede losse.  
 
Rnd 2: 2 vasten in elke vaste, totaal 12 steken  
 
Rnds 3-4: 1 vaste in elke vaste  
 
Rnd 5: 1 vaste, 1 overslaan, 1 vaste, totaal 6 steken  
 
Rnd 6: 2 vasten in elke vaste. (hier begint het lijf) totaal 12 steken  
 
Rnd 7: *2 vasten op 2 vasten, 2 vasten op 1 vaste* herhaal vanaf * (totaal 16 steken)  
 
Rnd 8-11: 1 vaste op elke vaste. Vul het lichaam en hoofd  
 
Rnd 12:  Vouw je werkstuk plat op elkaar, maak 1 losse, en maak vervolgens 8 vasten, op de binnenste lustjes van de vasten 
van laag 11. (8 steken)  Nog niet afwerken, je gaat direct door met een beentje. 
 
Been  
Rnd 1: Maak 8 vasten op de eerste vier vasten onderaan het lijf. Begin met 1 losse, dan vier vasten in de voorste lusjes, 
werkstuk draaien, en vier vasten in de achterste lusjes. Sluit de ring met een halve vaste.  
 
Rnd 2-5: 1 vaste op elke vaste. Vul het been  
 
Rnd 6: Sluit het beentje met drie halve vasten.  Afhechten, en restdraad in been werken.  
 
Volgende been  
Begin met een nieuwe draad, en werk op de overgebleven 4 vasten onderaan het lijf.  
 
 
arm (maak er 2)  
Rnd 1: 2 lossen, 6 vasten in 2e losse  
 
Rnd 2: vasten in de achterste lus van de onderliggende vasten.  
 
Rnd 3-5: vaste in elke vaste. Vullen.  
 
Rnd 6: 1 losse, vouw ronde 5 op elkaar, en werk door de binnenste lusjes vanbeide lagen. Vaste in elke vaste (3 steken) 
Eindig af, en laat een lange draad over om mee te naaien.  
 
oren (maak er 2)  
Row 1: 2 lossen, 3 vasten en een halve vaste in de 2e losse vanaf je haaknaald.  
 
Row 2: 1 losse, sla de halve vaste over, 2 vasten in de eerste steek, 1 vaste in de volgende steek, 2 vasten in de laatste 
steek, halve vaste aan het begin van rij 1. Afwerken, en bewaar een lange draad om te naaien.  
 
Neus.  
Rnd 1: 2 lossen, 6 vasten in de 2e losse vanaf de naald.  
 
Rnd 2: *vaste in de eerste steek, 2 vasten in de volgende steek* herhaal van * tot* (9steken) werk af, en laat een lange 
draad over om te naaien.  
 
staart  
Rnd 1: 2 lossen, 6 vasten in de tweede losse vanaf de naald  
 
Rnd 2: *vaste in de eerste steek, dan twee steken samen haken met een vaste*. Herhaal van *tot* Afwerken, en bewaar een 
lange draad om mee te naaien.  
 
Afwerken. Naai de armen aan de zijkant van het lijf. Naai de neus op het gezicht en de oren bovenop het hoofd. Zet de staart 
zo, dat hij kan zitten. Gebruik zwart garen om de ogen, neus en glimlach op het gezicht te borduren. Wees creatief! Het 
gezicht geeft de beer zijn persoonlijkheid! 
 
 
Veel plezier!! 
 
Sherpa en Sun 


