
Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2019 

Patroon 
Happy Bears
GEBRUIKT GAREN
Happy Bears H 40 cm
Kleur A Bohème Velvet ”double”: 150 g
Kleur B Bohème Velvet ”double”: 50 g
Een paar meter zwart garen voor de
neus en mond.

MATERIALEN
Ogjes: 14 mm
Vulling
Haaknaald: 4,0 - 5,0 mm

Haak met Go Handmade’s Bohème Velvet ”double” – een delicaat en superzacht velour garen: 100% Polyester, 50 g/70 m.
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AFKORTINGEN 
& DEFINITIES
st Steek(en)
mr  magische ring ( haak de aangegeven aan-

tal steken in de ring en sluit met een hv)
l losse
kl keerlosse
hv halve vaste
v vaste
*...*  De instructies die tussen de sterren staan 
 aangegeven, moeten gedurende de hele  
 toer worden herhaald.
(..) geeft aan het einde van de toer het  
 aantal steken weer.

GEBRUIKT GAREN:
150 g kleur A Bohème Velvet ”double”
50 g kleur B Bohème Velvet ”double”
Een paar meter zwart garen voor de neus en 
mond.

MATERIALEN:
Oogjes 14 mm
Vulling
Haaknaald 4,0 - 5,0 mm

De hoeveelheid garen is afhankelijk van hoe los 
of hoe vast je haakt.

Er wordt in spiraal gehaakt tenzij anders wordt 
aangegeven. Eindig de laatste toer telkens met 
een hv en houd een draad van 20 cm over.

Het is aan te bevelen om tijdens het haken het 
werk constant op te vullen.

Vastzetten van de veiligheidsogen:
De ogen worden in het werk geprikt, en aan de 
binnenkant met de ringetjes vast gezet. Deze 
ringetjes kunnen en moeten niet makkelijk te 
bevestigen zijn, om er zeker van te zijn dat ze 
goed blijven zitten.
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HAPPY BEARS

LIJF (A)
Haak met Bohème Velvet “double” kleur A.
1.) haak 8 v in mr (8)
2.) *2 v in elke v* (16)
3.) *2 v in elke 2e v* (24)
4.) *2 v in elke 3e v* (32)
5.) *2 v in elke 4e v* (40)
6.) *2 v in elke 5e v* (48)
7.) *2 v in elke 6e v* (56)
8.) *2 v in elke 7e v* (64)
9. - 12.) 64 v (64)
13.) *6 v, 2 v samen haken* (56)
14. - 15.) 56 v (56)
16.) *5 v, 2 v samen haken* (48)
17.) 48 v (48)
18.) *4 v, 2 v samen haken* (40)
19. - 22.) 40 v (40)
23.) *3 v, 2 v samen haken* (32)
24. - 26.) 32 v (32)
27.) *2 v, 2 v samen haken* (24)
28. - 32.) 24 v (24)
Vul het lijf stevig op.

HOOFD (A)
Haak met Bohème Velvet “double” kleur A.
1.) haak 6 v in mr (6)
2.) *2 v in elke v* (12)
3.) *2 v in elke 2e v* (18)
4.) *2 v in elke 3e v* (24)
5.) *2 v in elke 4e v* (30)
6.) *2 v in elke 5e v* (36)
7.) *2 v in elke 6e v* (42)
8.) *2 v in elke 7e v* (48)
9.) *2 v in elke 8e v* (54)

10.) *2 v in elke 9e v* (60)
11.) *2 v in elke 10e v* (66)
12. - 18.) 66 v (66)
19.) *9 v, 2 v samen haken* (60)
20.) *8 v, 2 v samen haken* (54)
21.) *7 v, 2 v samen haken* (48)
22.) *6 v, 2 v samen haken* (42)
23.) *5 v, 2 v samen haken* (36)
24.) *4 v, 2 v samen haken* (30)
25.) *3 v, 2 v samen haken* (24)
26.) 24 v (24)
De ogen worden aangebracht ongeveer tussen 
ronde 12 & 13. Vul het hoofd stevig op.
Knip de draad af en naai het hoofd op het lijf en 
werk de draden weg.
Vormen van de ogen: 
Voor een net iets leukere uitstraling kun je de oogjes 
iets dieper maken. Met hetzelfde garen als waar-
mee je het hoofd hebt gehaakt, neem je een lange 
draad van ongeveer 25 cm. steek de naald onder 
in de kin en laat hem aan de zijkant van een oog 
naar buiten komen. Maak bij het oog enkele steek-
jes en steek de naald terug naar de kin. Trek de 
draad stevig aan zodat het oogje iets naar binnen 
trekt en maak de draad weer met enkele steekjes 
vast en werk de draad weg. Herhaal bovenstaande 
voor het andere oog. Vind je dat de oogjes nog niet 
diep genoeg liggen. Herhaal dan bovenstaande 
nogmaals voor beide ogen.
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SNUIT (B)
Haak met Bohème Velvet “double” kleur B.
1.) haak 6 v in mr (6)
2.) *2 v in elke v* (12)
3.) *2 v in elke 2e v* (18)
4.) *2 v in elke 3e v* (24)
5.) *2 v in elke 4e v* (30)
6. - 9.) 30 v (30)
Stop wat vulmiddel in de mond en naai aan het 
hoofd vast.
Borduur met een zwarte draad de neus op de snuit, 
zoals te zien is op de plaatjes.

OREN (A, 2 X)
Haak met Bohème Velvet “double” kleur A.
1.) mr met 6 v, 1 kl, keren (6)
2.) *2 v  in elke v*, 1 kl, keren  (12)
3.) *2 v in elke 2e v* 1 kl, keren (18)
4.) *2 in elke 3e v* 1 kl, keren (24)
5.) *2 v in elke 4e v*, 1 kl, keren  (30)
6.) 30 v, 1 kl, keren (30)
7.) *3 v, 2 v samenhaken*, 1 kl, keren  (24)
8.) *2 v, 2 v samenhaken*, 1 kl, keren   (18)
9.) *1 v, 2 v samenhaken*, 1 kl, keren   (12)
Knip de draad af maar laat voldoende draad over 
om de oren aan het hoofd te naaien. 
De oren worden aan het hoofd vastgezet, zoals te 
zien is op de plaatjes.

ARMEN (A & B, 2 X)
Start met Bohème Velvet “double” kleur B.
1.) haak 6 v in mr (6)
2.) *2 v in elke v* (12)
3.) *2 v in elke 2e v* (18)
4.) *2 v in elke 3e v* (24)
5.) *2 v in elke 4e v* (30)
Wissel naar Bohème Velvet “double” kleur A.
6.) *2 v in elke 5e v* (36)
7. - 8.) 36 v (36)
9.) *4 v, 2 v samen haken* (30)
10. - 11.) 30 v (30)
12.) *3 v, 2 v samen haken* (24)
13.) 24 v (24)
14.) *2 v, 2 v samen haken* (18)
15. - 30.) 18 v (18)
31.) *1 v, 2 v samen haken* (12)
32.) *2 v samen haken* (6)
Vul de armpjes niet te stevig op. 
Naai de armpjes aan het lijf 
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BENEN (A & B, 2 X)
Start met Bohème Velvet “double” kleur B.
1.)  Haak een ketting van 8 l, 2 v in  

de 2e l vanaf de haaknaald, 5 v,  
5 v in laatste v ga verder aan de  
andere kant van de losse ketting,  
5 v 2 v in de laatste l (19)

2.)  2 v in volgende v, 7 v,  
3 x 2 v in volgende v, 7 v,  
2 in volgende v (24)

3.)  2 x 2 v in volgende v, 8 v,  
5 x 2 v in volgende v, 8 v,  
2 v in volgende v (32)

4.)  3 x 2 v in volgende v, 11 v,  
5 x 2 v in volgende v, 12 v,  
2 v in volgende v (41)

Wissel naar Bohème Velvet “double” kleur A.
5. - 6.) 41 v (41)
7.) 1 v, haak in de achterste lus (41)
8.) 18 v, 4 x 2 v samen haken, 15 v (37)
9.)  2 x 2 v samen haken, 13 v,  

3 x 2 v samen haken, 14 v (32)
10.)  14 v, 2 v samen haken, 1 v,  

2 v samen haken, 13 v (30)
11.)  2 v samen haken, 10 v,  

3 x 2 v samen haken, 10 v,  
2 v samen haken (25)

12.)  9 v, 2 v samen haken,  
3 v, 2 v samen haken, 9 v (23)

13. - 17.) 23 v (23)
18.)  6 v, 2 v samen haken,  

4 v, 2 v samen haken,  
5 v, 2 v samen haken, 2 v (20)

19. - 23.) 20 v (20)
24.)  7 v, 2 v samen haken,  

7 v, 2 v samen haken, 2 v (18)
25. - 27.) 18 v (18)

28.)  3 v, 2 v samen haken,  
8 v, 2 v samen haken, 3 v (16)

29.)  5 x *1 v, 2 v samen haken*,  
eindig met 1 v (11)

30.) 5 x 2 v samen haken, 1 v (6)
Vul de beentjes.
Naai de beentjes aan het lijf.
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Go handmade
quality design in a unique style

Goed om te weten 
Go handmade’s collectie is ontworpen en gemaakt door 
gepassioneerde haaksters. Alle zijn gehaakt met een 
gemiddelde dichtheid en wat wij vinden dat past bij.

Haaknaald maat & Dichtheid 
Haaksters haken heel verschillend, sommige haken met 
naald 2,0 mm en behouden dezelfde maat en kwaliteit  
als iemand die haakt met naald 4,0 mm. 
We hebben dit van ons eigen team geleerd, wat heeft 
geholpen om te haken. De keuze van de haaknaald 
hangt af van hoe los of hoe strak je haakt, wij adviseren 
haaknaald. 
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