GRATIS
PATROON

Patroon voor Amigurumi haken
Uil Oena
Ontwerp van AmiFan©

Materialen nodig
•
•
•
•
•

Katoen garen in de kleuren lichtbruin, bruin,
crème wit, wit en zwart
1,5 mm haaknaald
Fibervulling
Borduurnaald
Steken markeerders

Grootte
10 cm groot, bij gebruik van dezelfde garen als
aanbevolen

Moeilijkheidsgraad
Gemiddeld

Contact:
Amifan01@gmail.com

Dutchamigurumi.wordpress.com

Gebruikte haaktermen
l = losse
kl = keer losse (bij haken in rijen)
v = vaste
hv = halve vaste
st = stokje
hst = half stokje
dst = dubbel stokje
2vs = haak 2 vasten samen
2v in v = haak 2 vasten in dezelfde steek
( ) = herhaal wat tussen ( ) staat
[ ] = aantal steken per ronde of rij

Extra informatie

Rnd 5. (2v in v, 3v) haak 6x [30]
Rnd 6. 30v [30]
Rnd 7. (2v, 2v in v, 2v) haak 6x [36]
Rnd 8. 36v [36]
Rnd 9. 36v [36]
Rnd 10. 36v [36]
Rnd 11. 36v [36]
Rnd 12. 36v [36]
Rnd 13. 36v [36]
Rnd 14. 36v [36]
Rnd 15. (2v, 2vs, 2v) haak 6x [30]
Rnd 16. (2vs, 3v) haak 6x [24]
Rnd 17. (1v, 2vs, 1v) haak 6x [18]
Vul op met fibervulling.
Rnd 18. (2vs, 1v) haak 6x [12]
Rnd 19. (2vs) haak 6x [6]
Trek het gat dicht en hecht de
draad af.

Deze uil je in je eigen kleur maken. Kies
vier kleuren en plaats ze achter de juiste
groep. Hierdoor kan je het patroon altijd
volgenHet patroon is in vier groepen (A, B,
C en D) verdeeld. De volgende kleuren heb
ik voor de beige (1) en witte uil (2)
gebruikt:

Kleur A = lichtbruin (1) of crème wit (2)
Kleur B = crème wit (1) of lichtbruin (2)
Kleur C = bruin (1+2)
Kleur D = oranje bruin voor snavel en
pootjes.
En zwart en wit voor de ogen.

Instructies
Hoofd
Kleur garen: A

Rnd
Rnd
Rnd
Rnd

1.
2.
3.
4.

6v in magische cirkel [6]
(2v in v) haak 6x [12]
(2v in v, 1v) haak 6x [18]
(1v, 2v in v, 1v) haak 6x [24]

Kap
Kleur garen: B
LET OP: Vanaf rij 15 gaat dit patroon verder in
rijen i.p.v. rondes

Rnd
Rnd
Rnd
Rnd
Rnd
Rnd
Rnd
Rnd
Rnd
Rnd

1. 6v in magische cirkel [6]
2. (2v in v) haak 6x [12]
3. (2v in v, 1v) haak 6x [18]
4. (1v, 2v in v, 1v) haak 6x [24]
5. (2v in v, 3v) haak 6x [30]
6. (2v, 2v in v, 2v) haak 6x [36]
7. (2v in v, 5v) haak 6x [42]
8. 42v [42]
9. 42v [42]
10. 42v [42]

Rnd 11. 42v [42]
Rnd 12. 42v [42]
Rnd 13. 42v [42]
Rnd 14. (2vs, 5v) haak 6x [36]
Haak nu in rijen. Gebruik aan het
eind elke keer een kl = keerlosse.
Rij 15. 7v, 1kl [7]
Rij 16. 2vs, 3v, 2vs, 1k [5]
Rij 17. 2vs, 1v, 2vs [3]
Rij 18. 2vs, 1v [2]
Rij 19. 2vs [1]

Rij 5. Haak hv rondom rij 4,3,2,1 en daarna
weer naar boven rij 1,2,3,4
Hecht af en laat een draad hangen om
later mee vast te zetten aan het lijfje.

Haak 1 losse en haak daarna hv rondom,
waarbij je 5 hv over rij 15 tot 19 haakt.
Daarna 29 hv over ronde 14 en weer 5hv
over rij 15 tot 19 [41].
Laat een draad hangen om aan het eind
de kap mee vast te kunnen naaien aan het
hoofd.

Lijfje
Kleur garen: B

Rnd 1. 7v in magische cirkel [7]
Rnd 2. (2v in v) haak 7x [14]
Rnd 3. (2v in v, 1v) haak 7x [21]
Rnd 4. 21v [21]
Rnd 5. 2vs, 8v, 2vs, 9v [19]
Rnd 6. 2vs, 7v, 2vs, 8v [17]
Rnd 7. 17v [17]
Rnd 8. 17v [17]
Rnd 9. (2vs, 1v) haak 5x, 2vs [11]
Vul het lijfje op met fibervulling

Pootjes (2x)
Kleur garen: D
Gebruik voor extra uitleg diagram [1].

Rij 1. 2l, 1kl [3]
Rij 2. 2v in de 2 lossen (dus vanaf de 2e
steek vanaf de haaknaald) [2]
Rij 3. 2v in elke v [4]
Rij 4. 5 l, 1hv in 1e v, 1hv in volgende v, 5l,
1hv in volgende v, 1hv in laatste v, 5l, 1hv
in dezelfde laatste v.

Vleugels (2x)
Kleur garen: B en C
Haak eerst de losse vleugeldelen. Haak
ze daarna aan elkaar. Linker en rechter
vleugel worden op dezelfde wijze
gehaakt.

Veer 1
Rnd 1. Kleur B: 5v in magische cirkel
[5]
Rnd 2. Kleur B: 5v [5]
Rnd 3. Kleur C: 5v [5]

Veer 2
Rnd 1.
[5]
Rnd 2.
Rnd 3.
Rnd 4.

Kleur B: 5v in magische cirkel
Kleur B: 5v [5]
Kleur B: 5v [5]
Kleur C: 5v [5]

Veer 3
Rnd 1.
[5]
Rnd 2.
Rnd 3.
Rnd 4.
Rnd 5.

Kleur B: 5v in magische cirkel
Kleur
Kleur
Kleur
Kleur

B:
B:
C:
B:

5v
5v
5v
5v

[5]
[5]
[5]
[5]

Haak nu de drie veren aan elkaar. Zie
diagram 2. De veren zijn als volgt
genummerd.

Rnd 2. 5v, 2vs, 2vs, 6v [13]
Rnd 3. 4v, 2vs, 2vs, 5v ]11]
Rnd 4. 1v, (2vs,1v) haak 3x, 1v [8]
Hecht af en laat een draad hangen om
vast te kunnen zetten aan het lijfje.

Oogjes (2x)
Kleur garen: zwart en wit.
Er zijn twee opties. Of je haakt de witte vlek in
het oog. Of je borduurt het er later op, als het
oog er al aan vast zit. Mijn voorkeur heeft deze
laatste variant. Zo kan je beter bepalen waar
je de witte vlek wilt hebben.

Haak nu de volgende steken. Begin bij
veertje 1. Ga verder met kleur B
Rnd 1. Haak 2v door veertje 1, haak
2v door veertje 2, haak 5v
rondom veertje 3, haak 3v door
veertje 2 en haak 3v door veertje
1. [15]

Optie 1. Wit borduren.
Kleur zwart: 8v in magische cirkel en

1hv in de eerste 1v. Hecht af [8]
Borduur met witte draad 3 kleine
streepjes op het oog. Rechts boven naar
het midden.

Naai de twee oogjes aan de zijkanten van
de punten van de kap.

Borduur een snavel
Borduur met oranje bruin draad een
snavel.

Optie 1. Wit mee haken.
Kleur zwart: 4 v in magische cirkel.

Kleur wit: 2v in magische cirkel, kleur
zwart 2v in magische cirkel en 1hv in
de eerste 1v. Hecht af [8]

Afwerking
Naai de onderdelen aan elkaar. Begin met
het vastzetten van de kap op het hoofdje.
Zorg dat het puntje van de kap op ronde 2
van het hoofdje eindigt.
Naai daarna het lijfje vast aan de
onderkant. En de vleugeltje op gelijke
afstand van elkaar aan de zijkant. Zorg
ervoor dat de korte veertjes (veertje 1)
aan de voorkant zit.

01
[1] Begin vanuit ronde 2/3.

02
[2] Haal je naald vanuit het midden door
de magische cirkel terug naar het
beginpunt.

04
[4] Steek de naald nu iets meer naar
rechts (1 steek opschuiven) en dan terug
naar hetzelfde beginpunt.

05
03
[3] Dit is je resultaat. Herhaal dit nog een
keer op dezelfde plek.

[5] Herhaal dit ook aan de linkerkant. Let
erop dat je op ongeveer dezelfde hoogte
insteekt aan beide kanten.

06
[6] Haal tot slot de naald vanuit de
rechterhoek naar de linkerhoek. Doe dit
evt. 2x voor een dikkere snavel.
Naai tot slot de pootjes vast aan het lijfje.
Zorg ervoor dat ze ter hoogte van ronde
3/4 vastgemaakt worden.

En klaar is je uiltje.

Nog meer patronen van AmiFan
Ja er zijn nog veel meer patronen (veelal gratis) gemaakt door AmiFan. Deze
kan je vinden op mijn blog: Dutchamigurumi.wordpress.com
Daar vindt je een patronen pagina waarop alle patronen vermeld staan en waar
je ze gratis kunt downloaden.
Deze patronen zijn eigen ontwerpen en mogen niet voor commerciële
doeleinden gebruikt worden.
Ook publicatie van deze patronen op internet of elders mag niet. Natuurlijk
mag je wel terug linken naar mijn website.
© Copyright AmiFan

Amigurumi Haken - TIPS
Mijn figuurtjes zijn gehaakt in doorgaande spiralen, tenzij het anders vermeld
staat. De amigurumi moeten zo strak als mogelijk worden gehaakt, zodat de
fibervulling niet door de gaten tussen de steken heen komt.
Ik gebruik meestal katoen garen die geschikt is voor haaknaald 2,5 en 3 mm.
Ik haak echter met haaknaald 2mm of kleiner. Dit staat altijd aangegeven in
de patronen.
De kleuren in mijn patronen zijn een voorbeeld. Je kan altijd je eigen kleuren
kiezen en ander garen. Daarom vertel ik ook niet welk merk garen ik gebruik,
tenzij ik een speciaal effect wil bereiken.
Let op: alle garens verschillen. Dunner garen en kleinere haaknaald? Geen
probleem, dan wordt je beestje kleiner. In het geval van de wasknijper
beestjes is dit niet handig omdat dan je wasknijper er niet meer in past.

Amifan01

Ik maak altijd gebruik van 100% katoen garen tenzij het harig garen is.

Wie is AmiFan
Ik ben Nederlandse en ontwerp graag amigurumi. Ik heb mijzelf leren haken in
2003. Ik werd echt verliefd op Japanse amigurumi en al snel ben ik zelf gaan
ontwerpen. Sinds 2012 heb ik een eigen blog die in 2018 is verhuisd naar het
volgende adres: dutchamigurumi.wordpress.com
Alle patronen zijn in het Nederlands (sommigen ook in het Engels) en (bijna)
allemaal gratis te downloaden op mijn blog. Soms publiceer ik in een tijdschrift
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