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Giraffe 
 
 
Afkortingen: 
V =vaste 
L =losse 
Sh = steken samen haken (minderen) 
 
Pootjes (maak 4) 
Begin met bruin, 2l, 6v in 2e l 
1: 2v in v, rondom (12) 
2: v in elke v (12) 
3: hecht geel aan: v in elke v, alleen in de achterste lussen (12) 
4-5: v in elke v (12) 
Hecht af en maak nog 3 pootjes, maar hecht het laatste pootje 
niet af. Ga verder met het 4e pootje en pak een pootje erbij. Je gaat nu de 4 pootjes aan 
elkaar haken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6: 10v, (eerste en tweede pootje aan elkaar), 8v, (tweede en derde pootje aan elkaar), 10v 
(derde en vierde pootje aan elkaar) 8v. je hebt nu de 4 pootjes aan elkaar gehaakt. 
7: 36v, naai nu vanuit de binnenkant de 4 pootjes aan elkaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pootjes zijn nu aan elkaar genaaid 

 
Verder met het lichaam: 
8-11:36v 
Vul de pootjes op 
12: 12v, 10x 2 samen haken, 4v (26)  
13: 26v 
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14: 12v, 4x 2 samen haken, 6v (22)  
15: 22v 
16: 12v, 2x 2 samen haken 6v (20) 
17: 20v 
18: 10v, 4x 2 samen haken, 2v (16) 
19: 6v, 4x 2 samen haken, 2v (12) 
Vul het lijfje op 
Verder met het hoofdje: 
20: 2v in v, 1v herhaal (18) 
21: 2v, 2v in v herhaal (24) 
22: 2v in v, 3v herhaal (30) 
23: 4v, 2v in v herhaal (36) 
25-27: 36v 
28: 2 samen haken, 4v, herhaal (30) 
29: 3v, 2 samen haken herhaal (24) 
30: 2 samen haken, 2v (18) 
31: 1v, 2 samen haken (12), vul op 
32: 2 samen haken rondom (6) 
Haal de draad met de naald door de voorste lussen en trek de draad aan. Hecht af en werk 
draad weg. 
 
Snuit: 
1: 2l, 6v in 2e l (6) 
2: 2v in elke v (12) 
3-5: v in elke v (12) 
Hecht af en laat draad hangen. Vul op en naai de snuit op het hoofdje. 
 
Oor (maak 2): 
1: 6l, v in 2e l vanaf haaknaald, 3v, 2v in laatste l, (andere kant verder) 4v, 2v in laatste v (12) 
2: st, st, hst, 6v, hst, st, st (12), hecht af en werk draad weg. 
Naai het oortje op het hoofd met een paar steekje vast. Zorg hierbij ervoor dat het oortje wat 
dubbel gevouwen is op de plek waar je het vastnaait. 
 
Hoorntje (maak 2): 
1: 2l, 6v in 2e l (6) 
2: *1v, 2v in v* herhaal (9)  
3: v in elke v (9) 
4: *2 sh, 1v* (6) verander na deze toer van kleur 
5: v in elke v (6), vul het bolletje van het hoorntje een klein beetje op 
6: v in elke v (6), hecht af en laat draad hangen 
 
Staart: 
6l, grote lus maken aan uiteinde staartje. Knoop een paar 
lussen bruin in de laatste lus geel, knoop ze goed vast. Knip de 
lussen door en maak het staartje op maat. 
 
Stippen: 
2l, 6v in 2e l (klein 
2l, 6v in 2e l, v in elke v (groot) 
Maak met zwart garen 2 oogjes op het hoofd en met bruin garen 2 neusgaten op de snuit. 


