
 

Haken 

 

Uiltje 
 

 

 

Wat heb je nodig? 

- Bolletjes haakkatoen in 3 kleuren 

+ wit, zwart en oranje 

- Haaknaald 

- maasnaald (= een dikke naald om 

mee te naaien) 

 

Wat ga je doen? 

-Een uiltje maken 

   

 

De kleur van de tekst geeft de kleur aan die je nodig hebt. In dit voorbeeld is 

dat roze, blauw en paars. Maar je kan natuurlijk andere kleuren kiezen. 

‘Meerderen’ betekent dat je in 1 vaste van de vorige toer nu 2 vasten haakt, het 

worden er dus meer. 

‘Minderen’ betekent dat je 2 vasten samen haakt, het worden er dus minder. 

 

  

Het lijfje:: 

 Haak 13 lossen. 

 Toer 1: Haak 12 vasten (v), Toer 2: daarop 14 v  

(dus 2 x meerderen), Toer 3: 16 v, Toer 4, 18 v 

 Toer 5: Haak 18 v 

 Toer 6, 7: Haak 18 v 

 Toer 8: Haak 18 v 

 Toer 9, 10: Haak 18 v 

 Toer 11 t/m 14 : Haak 18 v 

 Toer 15, 16: Haak 18 v 

 Toer 17: Haak 18 v 



 

 Toer 18: Haak 18 v 

 Toer 19, 20: Haak 20 v 

 Toer 21, 22: Haak 22 v, Toer 23,24: 24 v, Toer 25 t/m 28: 26 v 

Een kant van het lijfje is nu klaar. Je haakt op dezelfde manier de andere 

kant. Laat er na het afhechten een lange draad aan zitten om de lijfjes later 

aan elkaar te kunnen maken. 

 

De vleugel: 

 Haak 8 lossen 

 Toer 1 en 2: Haak 7 v 

 Toer 3 en 4: Haak 9 v 

 Toer 5 t/m 10: Haak 11 v 

 Toer 11 en 12: Haak 9 v 

 Toer 13 en 14: Haak 7 v 

Haak om de vleugel een randje met blauwe vasten,  

behalve aan de bovenkant. 

 

De snavel: 

Haak 7 lossen 

Toer 1: Haak 6 v, daarna 5, 4, 3, 2 en 1 v in elke nieuwe toer. Je gaat dus 

minderen. 

 

 

 

 

 

 

 

De ogen: 

 Maak een magische ring (zie onderaan de bladzijde hoe je dit doet), 

haak 14 vasten in de ring. 

 Toer 2: Haak 2v in iedere 2e v ( je hebt nu 21 v) 

 Toer 3: Haak 2 v in iedere 3e v (28 v) 

 Toer 4: Haak 2 v in iedere 4e v (35 v) 

Haak dit oog 2 keer. 

 



 

 

Uil in elkaar zetten: 

Je kan de onderdelen van de uil nu aan elkaar naaien. Maak eerst de ogen en 

de snavel vast op de voorkant.  

 

Dan naai je de voor – en achterkant aan elkaar.  

Dat doe je met de draad die er nog aan hangt. Laat de  

bovenkant nog even open. 

 

Vervolgens vul je de uil met watten, restjes stof of iets  

dergelijks. 

Wil je dat hij kan blijven staan? Dan is het handig om iets zwaars onderin te 

doen, zoals een paar steentjes of knikkers. Na het vullen, maak je de 

bovenkant dicht. 

Als laatste maak je de vleugels aan de zijkant vast met naald en draad. 

 

De oorpluimen: 

Pak 4 stukjes blauw draad van 8 cm. Steek de haaknaald door de punt van 

een oor. Haal het midden van de draden erdoorheen en haal de uiteinden van 

de draden door de ontstane lus. Doe dit ook bij het andere oor.  

 

 

De uil is klaar!   

 

 

 

Magische ring: 

Maak een lus en hou vast op het kruispunt (1). 

Steek de haaknaald door de lus en haal de draad door de ring (2). Nu sla je 

de draad om de haaknaald en haalt die door het nieuwe lusje (3).omslaan en 

de draad door de ring halen (4). Sla om en haal de naald door beide lussen 

(5). Nu kan je verder met vasten haken op deze ring. 

Tot slot trek je aan het uitende van de draad, de ring sluit zich (6). 

 

 

 


