
Haakpatroon boer Boris 

 

 

Been met laarsje 

1. Haak met rood twee lossen en maak 6 vasten in de eerste losse. 

2. 2 v in elke v (12) 

3. 2 v in elke 2e v (18) 

4. 18 v 

5. 18 v 

6. 2e en 3e samen haken (12) 

7. 12 v, maar haak alleen in de voorste lus van elke v 

8. 2 v in elke 2e v (18) 

9. 2 v in elke 3e v(24) 



10. 2e en 3e samen haken (18) 

11. Haak v in de overgebleven v van toer 7, haak elke 2e en 3e samen (12) 

12. Ga verder met blauw en haak 12 v 

13. 12 v 

14. 12 v 

15. 2 v in iedere 2e v (18) 

16.  17. 18. 18 v 

 

Maak een tweede been en haak in de 19e toer de beide benen aan elkaar vast (36) 

20. t/m 27. 36 v 

28. 5e en 6e samen haken (30) 

29. 30. 31. 30 v 

32.  4e en 5e  samen haken (24) 

33. 24 v 

34. 24 v 

35. 3e en 4e samen haken (18) 

36. 18 v en vul benen en lijfje op. 

37. 2e en 3e samen haken (12) 

 

Ga verder met huidskleur voor hoofd 

38. 2 v in elke v (24) 

39. 2 v in elke 4e v (30) 

40. 6 x verspreid over deze toer een v meerderen (36) 

41. 6 x verspreid over deze toer een v meerderen (42) 

42. 42 v 

43. 6x verspreid over deze toer een v meerderen (48) 

44. 45. 46. 48v haken 

49. haak midden voor een bobbel voor neus, door 4 stokjes half af te haken in 1 v en als je 5 lussen 

op je haaknaald hebt, haal je de draad er in één keer door 

50. 51. 52. 53. 48 v  plaats nu de veiligheidsoogjes tussen toer 46 en 47 

54. haak verdeeld over de toer 6 v samen (42) 

55. 42 v 

56. haak verdeeld over de toer 6 v samen (36) 

57. haak verdeeld over de toer 6 v samen (30) 

58. haak de 4e en 5e v samen (24) vul het hoofd op 

59. haak verdeeld over de toer 6 v samen (12) 

60  haak deze toer alle v 2 aan 2 samen (6) en hecht af 

 

Haak het oor twee keer  

1. Haak met huidskleur twee l en haak 6 v in de eerste l 

2. Haak 4 x 2v in de volgende v, hecht af en naai de oren aan het hoofd 

 

Knip met geel draden van ongeveer 14 cm voor de haren, bevestig deze aan het hoofd en knip deze 

pas op lengte als de pet op het hoofd is bevestigd. 

 



Naai met zwart een mondje.  

 

Pet 

1. Haak met grijs twee l en haak 6 v in eerste v 

2. 2 v in elke v  (12) 

3. 2 v in elke 2e v (18) 

4. Meerder 6 v verspreid over deze toer (24) 

5. Meerder 6 v verspreid over deze toer (30) 

6. Meerder 6 v verspreid over deze toer (36) 

7. Meerder 6 v verspreid over deze toer  (42) 

8. Meerder 6 v verspreid over deze toer  (48) 

9. 48 v 

10. Meerder 6 v verspreid over deze toer (54) 

11. Meerder 6 v verspreid over deze toer (60) 

12. 60v 

13. Minder verspreid over deze toer 12 st. (48) 

14. Minder  verspreid over deze toer 6 st (42) 

15.  42 v 

16. Haak middenvoor, voor de klep 16 steken 

17. Keer het werk en haak de eerste en laatste twee steken samen (14) 

18. 14 v 

19. Keer het werk en haak de eerste en laatste twee steken samen (12) 

20. 12 v 

21. Haak rond de klep en de rest van de pet vasten en hecht af. 

Bevestig de pet op het hoofd van Boer Boris en knip de haren bij. 

 

Arm 

1. Haak 2 lossen met huidskleur en haak 6 v in eerste l 

2. Haak 2 v in iedere v (12) 

3. 2 v in elke 2e v (18) 

4. 18 v 

5. Haak 2e  en 3e v samen (12) 

6. Haak verspreid over de toer 2 x 1 v samen (10) 

7. 10 v 

8. 10 v 

9. 10 v 

10. 10 v 

11.  Ga verder met blauw 2 v in elke 2e v (15) 

12. 2 v in elke 3e v (20), maar haak alleen in de voorste lus 

13. 20 v 

14. Haak 3e en 4e v samen (15) 

15. Haak 2 l en vouw het mouwtje om, haak nu 15 v in de overgebleven lussen van toer 12 

16. 15 v 

17. Meerder 3 v verdeeld over deze toer (18) 

18. 18 v 



19. 18 v 

20. 18 v 

21. 18 v 

22. Haak 2e en 3e v samen (12) 

23. Vul de arm en haak met 6 v de arm dicht 

Maak een tweede arm en bevestig deze aan het lichaam 

 

Knip van een boerenzakdoek of ander rood lapje een driehoek ( langste zijde 30 cm) en knoop deze 

om de nek van Boer Boris. 

 

 


