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Materiaal:

Groott e:

50 g wol Cotton Fun lichtgroen
100 g wol Cotton Fun donkergroen
haaknaald 3 mm

36 cm lang
Lichaam is 15 cm breed

dierenogen in bruin
vulwatten
naald / schaar

Werkwijze:

KikkerKnuff eldieren:

1e toer: Met donkergroen met 6 v. in de eerste ring starten (6)

2e toer: 2 v. in alle s. van de toer (12)
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3e toer: * 1 v., 2 v. naar de volgende s. *, van * naar * continu herh. (18)

1e toer: In donkergroen 18 l., 1 stk. in de 3. l. na de haaknaald, 14 stk., 3 stk. in 
de laatste s., verder aan de andere kant van de l.-ketting, 15 stk., 3 stk. in de 
laatste s., met hv. in  het 1e stk. sluiten (36)

5e – 8e toer: v. in alle s. van de toer (24). Het 1e oog afkanten en de draad af-
knippen. Bij het 2e oog de draad niet afknippen maar het hoofd verder haken.

1e toer: Verder met het 2e oog, 11 v., de volgende s. van 2e en 1e oog samen 
haken, 22 v. de volgende s. van 1. En 2e oog samen haken, 11 v. (46)

3e toer: * 7 v., 2 v. in de volgende s. *, van * tot * continu herh. (54)

14e toer: In donkergroen 6 v., 2 v. samen, 3 v., in lichtgroen 4 v., 2 v. samen, 3 v., 
2 v. samen, in donkergroen * 6 v., 2 v. samen *, van * tot * continu herh. tot de 
laatste 2 s., 2 v. (42) 

15e toer: In donkergroen 5 v., 2 v. samen, 4 v., in lichtgroen 1 v., 2 v. samen, 3 v., 
2 v. samen, in donkergroen 7 v., * 2 v. samen, 5 v. *, van * tot * continu herh. tot 
de laatste 2 s., 2 v. samen (36)

16e toer: In donkergroen 4 v., 2 v. samen, 3 v., 2 v. samen, in lichtgroen 3 v., 2 v. 
samen, in donkergroen * 4 v., 2 v. samen *, van * tot * herh. tot de laatste 2 s., 2 
v. (30)

18e toer: In donkergroen 2 v., 2 v. samen, 2 v., 2 v. samen, 1 v., in lichtgroen 2 v. 
samen, in donkergroen * 2 v., 2 v. samen *, van * tot * herh. tot de laatste s., 1 v. 
(18). De lichtgroene draad afknippen.
De dierenogen tussen de 8e toer van het oog en de 1e toer van het hoofd be-
vestigen en het hoofd opvullen.

17e toer: In donkergroen 3 v., 2 v. samen, 3 v., 2 v. samen, in lichtgroen 3 v., in 
donkergroen 2 v. samen, * 3 v., 2 v. samen *, van * tot * continu herh. (24) 

10e toer: In donkergroen 8 v., in lichtgroen 17 v., in donkergroen 29 v. (54)

4e toer: * 2 v., 2 v. naar de dichtstbijzijnde s.*, van * naar * continu herh. (24)

De ogen worden met elkaar verbonden en vormen de bovenkant van het hoofd.

2e toer: 2 v. in de 1e s., 22 v., 2 v. in de volgende s., 22 v. (48)

13e toer: In donkergroen 7 v., 2 v. samen, 2 v., in lichtgroen 5 v., 2 v. samen, 5 v., 
2 v. samen, in donkergroen 9 v., * 2 v. samen, 7 v. *, van * tot * tot de 2 s. herh., 2 
v. samen(48)

9e toer: In donkergroen 7 v., in lichtgroen 18 v., in donkergroen 29 v. (54)

2e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 11 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 17 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het 1e stk. 
sluiten (38)

4e - 8e toer: v. in alle s. van de toer (54)

19e toer: In donkergroen * 1 v., 2 v. samen *, van * tot * continu herh. (12)
De draad afknippen, de opening met de donkergroene draad sluiten en de 
lichtgroene draad goed afhechten.

11e toer: In donkergroen 9 v., in lichtgroen 16 v., in donkergroen 29 v. (54)

12e toer: In donkergroen 10 v., in lichtgroen 15 v., in donkergroen 29 v. (54)

Ogen (2x)

Lichaam

Hoofd
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3e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 12 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 18 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het 1e stk. 
sluiten (40)

5e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 14 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 20 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het 1e stk. 
sluiten (44)

8e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 17 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 23 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in die 1e stk. 
sluiten (50)

11e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 20 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 26 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het 1e stk. 
sluiten (56)

4e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 13 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 19 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het 1e stk. 
sluiten (42)

7e toer: in donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 16 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 22 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het 1e stk. 
sluiten. (48)

10e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 19 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 25 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het 1e stk. 
sluiten (54)

6e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 15 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 21 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het 1e stk. 
sluiten (46)

9e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 18 stk., in donkergroen 3 stk., 2 
stk. in de volgende s., 24 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het stk. sluiten 
(52)

12e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 21 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 27 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het 1e stk. 
sluiten (58)

13e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 22 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 28 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het 1e stk. 
sluiten (60)

15e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 24 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 30 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het 1e stk. 
sluiten (64)

14e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 23 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 29 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het 1e stk. 
sluiten (62)

16e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 25 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 31 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het 1e stk. 
sluiten (66)

17e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 26 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 32 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het 1e stk. 
sluiten (68)

18e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 27 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 33 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het 1e stk. 
sluiten (70)

19e toer: In donkergroen 2 l., 3 stk., in lichtgroen 28 stk., in donkergroen 3 stk., 
2 stk. in de volgende s., 34 stk., 2 stk. in de volgende s., met hv. in het 1e stk. 
sluiten (72)
Beide draden lang afknippen, om het lichaam later ermee dicht te kunnen naai-
en. Het lichaam op de lijnen met de naadtoeslag plat op elkaar leggen.

1e toer: In donkergroen (tip: een lange begindraad laten hangen, met welke tot 
slot de arm aangenaaid wordt): 13 l., met 1 hv. om de ring te sluiten, 2 l., stk. in 
alle l. van de rd, met hv. in het 1e stk. sluiten (13)

2e toer: 2 l., 2 stk. in het 1e stk., stk. in alle s. van de toer, met hv. in het 1e stk. 
sluiten (14)

3e toer: 2 l., stk. in alle s. van de toer, met hv. in het 1e stk. sluiten (14)

Armen (2x)

4e toer: 2 l., 2 stk. in het 1e stk., stk. in alle s. van de toer, met hv. in het 1e stk. 
sluiten(15)

5e toer: 2 l., stk. in alle s. van de toer, met hv. in het 1e stk. sluiten (15)
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6e toer: 2 l., 2 stk. in het 1e stk., stk. in alle s. van de toer, met hv. in het 1e stk. 
sluiten (16)

4e toer: 2 l., 2 stk. in het 1e stk., stk. in alle s. van de toer, met hv. in het 1e stk. 
sluiten (16)

8e toer: 2 l., 2 stk. in het 1e stk., stk. in alle s. van de toer, met hv. in het 1e stk. 
sluiten (18)

10e toer: 2 l., 2 stk. in het 1e stk., stk. in alle s. van de toer, met hv. in het 1e stk. 
sluiten (18)

7e toer: 2 l., 2 stk. in alle s. van de toer, met hv. in het 1e stk. sluiten (16)

5e toer: 2 l., stk. in alle s. van de toer, met hv. in het 1e stk. sluiten (16)

9e toer: Vanaf nu in alle toeren alleen in v. werken, zonder de toer te suiten, v. 
in alle s. van de toer (18)

11e toer: Vanaf nu in alle toeren alleen met v. werken, zonder de toeren te 
sluiten, v. in alle s. van de toer (18)

8e toer: 2 l., 2 stk. in het 1e stk., stk. in alle s. van de toer, met hv. in het 1e stk. 
sluiten (17)

6e toer: 2 l., 2 stk. in het 1e stk., stk. in alle s. van de toer, met hv. in het 1e stk. 
sluiten (17)

10e toer: * 2 v., 2 v. in de volgende s. *, van * tot * continu herh. (24)

12e toer: * 2 v., 2 v. in de volgende s. *, van * tot * continu herh. (24)

9e toer: 2 l., stk. in alle s. van de toer, met hv. in het 1e stk. sluiten (17)

7e toer: 2 l., stk. in alle s. van de toer, met hv. in het 1e stk. sluiten (17)

11e - 15e toer: v. in alle s. van de toer (24)

16e toer: * 1 v., (in de volgende s.: 1 hstk., 1 stk., 1 dubb. stk., 1 stk., 1 hstk.), 1 v., 
1 hv. *, van * tot * continu herh. Zo ontstaan 3 tenen (6 keer herhalen).
De draad lang afknippen en daarmee de naad bij de tenen sluiten.

13e - 19e toer: v. in alle s. van de toer (24)

20e toer: * 1 v., (in de volgende s.: 1 hstk., 1 stk., 1 dubb.stk., 1 stk., 1 hstk.), 1 
v., 1 hv. *, van * tot * continu herh. zo ontstaan 3 vingers (6 herhalingen). De 
draden lang afknippen en hiermee de naad bij de vingers sluiten.

1e toer: In donkergroen 14 l., met 1 hv. in de 1e l. tot een ring sluiten, 2 l., stk. in 
alle l. van de toer, met hv. in het 1e stk. sluiten (14)

3e toer: 2 l., stk. in alle s. van de toer, met hv. in het 1e stk. sluiten (15)

2e toer: 2 l., 2 stk. in het 1e stk., stk. in alle s. van de toer, met hv. in het 1e stk. 
sluiten (15)

benen (2x)

Plaats de benen aan de onderrand tussen de twee lagen van het lichaam, naai 
het lichaam met een van de twee lange einddraden langs de onderrand dicht 
en naai hierbij de twee benen vast.

De armen aan weerszijden van het lichaam tussen de eerste en derde toer 
vastnaaien.

In elkaar zetten

De kop met de 14e toer aan de 1e toer van het lichaam vastnaaien.
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Afkortingen
steek / steken s.
losse steek l.
half vaste steek hv.
vaste steek v.
halfstokje hstk.
stokje stk.
dubbel stokje dubb. stk.
samen haken samen
stokje
samen haken stk. samen
magische ring mr
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