Paashaas Pelle
A"or%ngen:
V = vaste
L = losse(n)
St = stokje(s)
MR = magische ring
Dal = door achterste lus
Dvl = door voorste lus
Sam = samenhaken
Pop = popcornsteek
KL = keerlosse
[ ] = wat tussen de haakjes staat herhaal je
het aantal keer dat er achter staat

Wat heb je nodig om Paashaas Pelle te maken?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

± 60 gram lichtbruin katoen
± 30 gram lichtblauw katoen
± 20 gram beige katoen
± 20 gram donkerbruin katoen
± 15 gram roze/paars katoen
Restje zwart katoen
Restje lichtroze katoen
Restje wit katoen
Eventueel veiligheidsoogjes 6mm
Vulling
10 snorharen
Haaknaald 2,5mm of 3mm
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Hoofd
Met lichtbruin
1. 6v in een MR (6)
2. 2v in elke v (12)
3. 2v in elke 2e v (18)
4. 2v in elke 3e v (24)
5. 2v in elke 4e v (30)
6. 2v in elke 5e v (36)
7. 2v in elke 6e v (42)
8. 2v in elke 7e v (48)
9. 2v in elke 8e v (54)
10-18. 54v 9 toeren
19. Haak elke 8e en 9e v sam (48)
20. Haak elke 7e en 8e v sam (42)
21. Haak elke 6e en 7e v sam (36)
22. Haak elke 5e en 6e v sam (30)
23. Haak elke 4e en 5e v sam (24)
24. Haak elke 3e en 4e v sam (18)
25. 18v
Hecht af, rijg dicht en laat een lange draad ziFen om het hoofd aan het lijHe te bevesJgen.
De oogjes heb ik geborduurd, je kan er ook voor kiezen om veiligheidsoogjes te gebruiken,
plaats deze dan op dezelfde plaats, tussen toer 13 en 15 met 7v ertussen.
De neus borduur je met beige op toer 15 in het midden van de oogjes en het snoetje.
Snoetje
Met beige
1. 6v in een MR (6)
2. 2v in elke v (12)
3. 2v in elke 2e v (18)
4. 18v
Hecht af en maak er nog een.
Hecht na de tweede niet af maar hecht aan aan het eerste rondje, haak nu 35v rondom.
Vergeet niet de snorharen te plaatsen voordat je het snoetje op het hoofd naait!
Naai het snoetje tussen toer 15 en 22 op het hoofdje aan de voorkant in het midden, vul
lichtjes op Jjdens het vastnaaien.
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Oren
Met bruin
1. 6v in een MR (6)
2. 6v
3. 2v in elke 2e v (9)
4. 2v in elke 3e v (12)
5. 2v in elke 4e v (15)
6. 2v in elke 5e v (18)
7. 2v in elke 6e v (21)
8. 2v in elke 7e v (24)
9-15. 24v 7 toeren
16. Haak elke 7e en 8e v sam (21)
17-26. 21v 10 toeren
27. Haak elke 6e en 7e v sam (18)
28-37. 18v 10 toeren
38. Haak elke 5e en 6e v sam (15)
39-48. 15v 10 toeren
49. Leg de open zijden plat op elkaar, haak de voor- en achterkant aan elkaar met 7v
Naai de oren tussen toer 5 en 6 op het hoofd.
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Benen
Met beige
1. 6v in een MR (6)
2. 2v in elke v (12)
3. 2v in elke 2e v (18)
4. 2v in elke 3e v (24)
5. 24 vdal
6-7. 24v 2 toeren
8. 8v, [2v sam] 4x, 8v (20)
9. 8v, [2v sam] 2x, 8v (18)
10. 8v, 2v sam, 8v (17)
11-14. 17v 4 toeren
15. 5v, 2v in 1v, 5v, 2v in 1v, 5v (19)
Wissel naar blauw
16-17. 19v 2 toeren
18. 19 vdal
19. 19v
20. 5v, 2v in 1v, 7v, 2v in 1v, 5v (21)
21-23. 21v 3 toeren
24. 4v, 2v in 1v, 10v, 2v in 1v, 4v, 2v in 1v (24)
25-27. 24v 3 toeren
Hecht af en vul stevig op, maak nu het tweede beentje op dezelfde manier.
Als je het tweede beentje klaar hebt hecht je niet af maar ga je als volgt verder:
Houd beide beentjes rechtop naast elkaar, zorg dat de voetjes wat uit elkaar staan, steek je
haaknaald in het eerste beentje en hecht aan met 1v. Haak nu 47v rond de bovenkant van de
beentjes. Nu zou je precies tussen de beentjes aan de achterkant van je paashaasje uit
moeten komen. Dit is toer 1 van het lijHe.
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LijRe

2. 48v
3. 5v, 2v in 1v, 10v, 2v in 1v, 5v, 2v in 1v, 1v, 2v in 1v, 5v, 2v in 1v, 10v, 2v in 1v, 5v, 2v in
1v (54)
4. 54v
Haak nu eerst de broekspijpjes en ga dan verder met het lijYe
5. 15v, 2v in 1v, [2v in elke 6e v] 4x, 13v, 2v in 1v (60)
6-8. 60v 3 toeren
9. Haak elke 9e en 10e v sam (54)
10. 54v
11. Haak elke 8e en 9e v sam (48)
12-13. 48v 2 toeren
14. Haak elke 7e en 8e v sam (42)
15-16. 42v 2 toeren
17. 42 vdal
18. Haak elke 6e en 7e v sam (36)
Wissel naar bruin
19-20. 36v 2 toeren
21. Haak elke 5e en 6e v sam (30)
22-25. 30v 4 toeren
26. Haak elke 4e en 5e v sam (24)
27-30. 24v 4 toeren
31. Haak elke 3e en 4e v sam (18)
32-33. 18v 2 toeren
Hecht af en vul het lijf stevig op
Broekspijpjes
Met blauw
Hecht aan in de voorste lussen van toer 18 van het beentje, houd de voetjes van je af gericht.
1-4. 18v 4 toeren
5. 18 vdvl
6-9. 18v 4 toeren
Vouw het broekspijpen om bij toer 5, waar je door de voorste lussen hebt gehaakt. Maak nu
het tweede broekspijpje op de zelfde manier.
Bovenstukje van de tuinbroek
Met blauw
Hecht aan in de voorste lussen van toer 17 van het lijHe, houd de voetjes naar je toe gericht.
1-2. 42v 2 toeren
3. 31v, 1KL, keer je werk
4-12. 15v, 1KL, keer je werk 9 toeren
13. 15v, keer je werk nu niet maar ga de hoek om en haak via de zijkant naar
beneden, rond de achterkant van je paashaas, zo helemaal rond tot je weer op dit
punt bent, hecht af.
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Armpjes
Met beige
1. 6v in een MR (6)
2. 2v in elke v (12)
3-4. 12v 2 toeren
5. 4st in 1v, 11v (15)
6. 1v, 3v sam, 1L, 11v (14)
7. 14v
8. 2v sam, 12v (13)
9. 2v sam, 11v (12)
Wissel naar lichtbruin, vergeet niet het armpje stevig op te vullen!
10-24. 12v 15 toeren
26. 12v
Leg de open zijden plat op elkaar, let erop dat de duim naar voren wijst. Haak vervolgens de
voor- en achterkant aan elkaar met 5v, 1KL, draai het armpje om en haak 5v terug.
Hecht af en laat een lange draad ziFen om de armpjes later aan het lijHe te bevesJgen.
Dit doen we 1 toer onder het hoofdje. Maak nu het tweede armpje.
Staartje
Met beige
1. 6v in een MR (6)
2. 2v in elke v (12)
3. 2v in elke 2e v (18)
4-5. 18v 2 toeren
6. Haak elke 2e en 3e v sam (12)
Vul het staartje op
7. Haak elke 1e en 2e v sam (6)
Laat de opening ziFen, zo naai je het staartje makkelijker op het lijHe. Dit doe je in het
midden achterop tussen toer 8 en 9 van het lijHe.
Bandjes van de tuinbroek
Met blauw
1. 6L, keer je werk
2-26. 5v, 1KL, keer je werk 25 toeren
27. 5v, hecht af en naai het bandje aan de tuinbroek, achter op de rug gekruist.
Zakje op de tuinbroek
Met paars/roze
1. 11L, keer je werk
2-11. 10v, 1KL, keer je werk
12. 10v, keer nu niet om maar haak vasten rondom het lapje met op elke hoek een
extra L.
Naai het zakje naar eigen inzicht op de tuinbroek op de buik van Pelle, naai
alleen de zijkanten en onderkant vast zodat je er echt iets in kan stoppen zoals een
landkaart!
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Mandje
Met donkerbruin
1. 6v in een MR (6)
2. 2v in elke v (12)
3. 2v in elke 2e v (18)
4. 2v in elke 3e v (24)
5. 2v in elke 4e v (30)
6. 2v in elke 5e v (36)
7. 2v in elke 6e v (42)
8. 42 vdal
9. 42v
10. 40st, 1hst, 1v (42)
11. 42v
12. 40st, 1hst, 1v (42)
13. 42v
14-38. 5v, 1KL 25 toeren
Hecht af en naai het hengsel aan de andere kant van het mandje vast.
Kleedje in het mandje
Met paars/roze
1. 31L
2-10. 30v, 1KL 11 toeren
11. 30v
Hecht af en werk de draadjes netjes weg.
Om Paashaas Pelle helemaal af te maken borduur je met zwart en wit de oogjes op de
aangegeven toer en borduur je met roze een neusje.

Nu is je Paashaasje Pelle klaar, knuffelen maar!
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