
                

                

 

 

 

  



Sokpuppy 
Tekst: J. Slijkhuis 

Benodigdheden: 

- katoen (bijvoorbeeld van Drops Paris) 

- 3,5 millimeter haaknaald 

- polyester Fiberfill (vulling) 

- veiligheidsoogjes (Ø 12 millimeter) 

- knoopje voor de neus 

- borduurgaren voor de mond 

- borduurnaald met stompe punt 

Gebruikte steken: 

- vaste (v) 

Patroon 

Hoofd 

Ronde 1: haak een magische ring met 6 v [6]. 

Ronde 2: haak 2 v in elke v [12]. 

Ronde 3: haak 2 v in elke 2e v [18]. 

Ronde 4: haak 2 v in elke 3e v [24]. 

Ronde 5: haak 2 v in elke 4e v [30]. 

Ronde 6: haak 2 v in elke 5e v [36]. 

Ronde 7: haak 2 v in elke 6e v [42]. 

Ronde 8: haak 2 v in elke 7e v [48]. 

Ronde 9 t/m 12: haak 1 v in elke steek [48].  

Ronde 13: haak elke 7e en 8e v samen [42].  

Ronde 14 t/m 16: haak 1 v in elke steek [42]. 

Ronde 17: haak elke 6e en 7e v samen [36].  

Ronde 18 t/m 23: haak 1 v in elke steek [36]. 

Positioneer het eerste veiligheidsoogje tussen ronde 16 en 17. Tel acht steken naar links en plaats 

het tweede veiligheidsoogje in de volgende steek. Sluit de veiligheidsoogjes.  

Ronde 24: haak elke 5e en 6e v samen [30].  

Ronde 25: haak 1 v in elke steek [30].  

Ronde 26: haak elke 4e en 5e v samen [24].  

Ronde 27: haak 1 v in elke steek [24].  

Vul het hoofdje met Fiberfill en blijf vullen naarmate je verder haakt. 

Ronde 28: haak elke 3e en 4e v samen [18].  

Ronde 29: haak elke 2e en 3e v samen [12].  

Ronde 30: haak alle vaste per 2 samen [6]. 

Hecht af en laat een stukje draad hangen. Haal het garen door de overblijvende steken en trek het 

aan om het laatste gaatje te sluiten. Hecht af en verberg het gareneinde. 

 



Oor (2x) 

Ronde 1: haak een magische ring met 6 v [6].  

Ronde 2: haak 2 v in elke v [12].  

Ronde 3 t/m 6: haak 1 v in elke steek [12].  

Ronde 7: haak 5 v, haak v 6 en 7 samen, haak 5 v [11].  

Ronde 8: haak 9 v, haak de laatste 2 steken samen [10].  

Ronde 9: haak 4 v, haak v 5 en 6 samen, haak 4 v [9].  

Ronde 10: haak 1 v in elke steek [9].  

Hecht af en laat een stukje draad hangen. Vouw de oren dicht, ze hoeven niet gevuld te worden. Naai 

de oren aan het hoofdje. Borduur een knoopje op de snuit als neus en borduur de mond. 

 

Lijfje 

Ronde 1: haak een magische ring met 6 v [6].  

Ronde 2: haak 2 v in elke v [12]. 

Ronde 3: haak 2 v in elke 2e v [18].  

Ronde 4: haak 2 v in elke 3e v [24].  

Ronde 5: haak 2 v in elke 4e v [30].  

Ronde 6: haak 2 v in elke 5e v [36].  

Ronde 7: haak 2 v in elke 6e v [42].  

Ronde 8: haak 2 v in elke 7e v [48].  

Ronde 9 t/m 11: haak 1 v in elke steek [48].  

Ronde 12: haak elke 7e en 8e v samen [42].  

Ronde 13: haak 1 v in elke steek [42]. 

Ronde 14: haak elke 6e en 7e v samen [36].  

Ronde 15: haak 1 v in elke steek [36]. 

Ronde 16: haak elke 5e en 6e v samen [30].  

Ronde 17: haak 1 v in elke steek [30].  

Ronde 18: haak elke 9e en 10e v samen [27].  

Ronde 19: haak 1 v in elke steek [27].  

Ronde 20: haak elke 8e en 9e v samen [24]. 

Ronde 21: haak 1 v in elke steek [24]. 

Ronde 22: haak elke 7e en 8e v samen [21].  

Ronde 23: haak elke 6e en 7e v samen [18]. 

Hecht af en laat een stukje draad hangen. Vul het lijfje stevig op. Positioneer het hoofdje en naai het 

aan het lijfje. 

 

Poot (4x) 

Ronde 1: haak een magische ring met 6 v [6].  

Ronde 2: haak 2 v in elke v [12].  

Ronde 3 t/m 5: haak 1 v in elke steek [12].  

Ronde 6: haak 5 v, haak v 6 & 7 samen, haak 5 v [11].  

Ronde 7: haak 1 v in elke steek [11]. 

Vul met Fiberfill en blijf vullen naarmate je verder haakt.  

Ronde 8: haak 9 v, haak de laatste 2 steken samen [10].  

Ronde 9: haak 1 v in elke steek [10].  



Ronde 10: haak 4 v, haak v 5 & 6 samen, haak 4 v [9].  

Ronde 11: haak 1 v in elke steek [9].  

Ronde 12: haak 7 steken, haak de laatste 2 steken samen [8].  

Ronde 13: haak 1 v in elke steek [8]. 

Hecht af en laat een stukje draad hangen. Bevestig twee voorpoten voor aan het lijfje en twee 

achterpoten achter aan het lijfje. Wil je dat je puppy mooi rechtop zit? Bevestig de achterpoten dan 

iets meer naar voren en iets verder uit elkaar. 

 

Staart 

Ronde 1: haak een magische ring met 6 v [6].  

Ronde 2 t/m 5: haak 1 v in elke steek [6]. 

Hecht af en laat een stukje draad hangen. Naai de staart aan het achterste van je puppy. 
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