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Benodigdheden 

 Kleur/maat Aantal 

Yarn and Colors Must-Have 073 1 

Yarn and Colors Must-Have 095 1 

Yarn and Colors Must-Have Mini 001 1 

Yarn and Colors Must-Have Mini 071 1 

Yarn and Colors Must-Have Mini 075 1 

Yarn and Colors Must-Have Mini 096 1 

Yarn and Colors Must-Have Mini 100 1 

Yarn and Colors Furry 073 1 

Vulling   

Haaknaald 2,5  

Haaknaald 3  
 
Gebruikte afkortingen 

l. losse 

v. vaste 

hv. half vaste 

st. stokje 

*…* herhaal toer 

(…) aantal steken einde toer 
 
Patroon tutteldoekje slaapuil 
Hoofdje 
Met 095 Soft Grey en haaknaald 2,5 
1e toer: 9 l 
2e toer: 1 v in de 2e l, 6 v, 3 v in de laatste l, ga verder aan 
de andere kant van de lossenketting, 6 v, 2 v in laatste l. 
(18) 
3e toer: 2 v in 1e v, 6 v, *2 v in volgende v* herhaal nog 2 
keer, 6 v, *2 v in volgende v* herhaal nog 1 keer. (24) 
4e toer: 1 v, 2 v in volgende v, 6 v, *1 v, 2 v in volgende v* 
herhaal nog 2 keer, 6 v, *1 v, 2 v in volgende v * herhaal 
nog 1 keer. (30) 
5e toer: 2 v, 2 v in volgende v, 6 v, *2 v, 2 v in volgende v* 
herhaal nog 2 keer, 6 v, *2 v, 2 v in volgende v * herhaal 
nog 1 keer. (36) 
6e toer: 3 v, 2 v in volgende v, 6 v, *3 v, 2 v in volgende v* 
herhaal nog 2 keer, 6 v, *3 v, 2 v in volgende v * herhaal 
nog 1 keer. (42) 
7e t/m 14e toer: 42 v.  
15e toer: 3 v, 2 v samen haken, 6 v, *3 v, 2 v samen haken* 
herhaal nog 2 keer, 6 v, *3 v, 2 v samenhaken* herhaal nog 
1 keer. (36) 
16e toer: 2 v, 2 v samen haken, 6 v, *2 v, 2 v samen haken* 

herhaal nog 2 keer, 6 v, *2 v, 2 v samen haken* herhaal nog 
1 keer. (30) 
17e toer: 1 v, 2 v samen haken, 6 v, *1 v, 2 v samen haken* 
herhaal nog 2 keer, 6 v, *1 v, 2 v samen haken* herhaal nog 
1 keer. (24) 
18e toer: 2 v samen haken, 6 v, *2 v samen haken* herhaal 
nog 2 keer, 6 v, *2 v samen haken* herhaal nog 1 keer. (18) 
19e toer: *1 v, 2 v samen haken* herhaal tot einde toer. 
(12) 
20e toer: *2 v samen haken* herhaal tot einde toer. (6) 
Hecht af en haal de draad door de voorste lussen van toer 
20 trek de draad aan en werk de draad weg. 
 
Doekje 
Met 095 Soft Grey en haaknaald 3 
1e toer: Maak een magische ring met daar in 3 l, 11 st. sluit 
met een hv in de 3e l. (12) 
2e toer: 3 l, 1 st 2 st in elk st tot einde toer, sluit met een hv 
in de 3e l.  (24) 
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3e toer: 3 l, 2 st, *1 st, 2 st in volgend st* herhaal tot einde 
toer. Sluit met een hv in de 3e l. (36) 
4e toer: 3 l, 2 st in volgende st, 1 st, *1 st, 2 st in volgend st, 
1 st* herhaal tot einde toer. Sluit met een hv in de 3e l. (48) 
5e toer: 3 l, 2 st, 2 st in volgende st, *3 st, 2 st in volgend 
st* herhaal tot einde toer. Sluit met een hv in de 3e l. (60) 
6e toer: 3 l, 1 st, 2 st in volgende st, 2 st, *2 st, 2 st in 
volgend st, 2 st* herhaal tot einde toer. Sluit met een hv in 
de 3e l. (72) 
7e toer: 3 l, 4 st, 2 st in volgende st, *5 st, 2 st in volgend 
st* herhaal tot einde toer. Sluit met een hv in de 3e l. (84) 
8e toer: 3 l, 2 st, 2 st in volgende st, 3 st, *3 st, 2 st in 
volgend st, 3 st* herhaal tot einde toer. Sluit met een hv in 
de 3e l. (96) 
9e toer: 3 l, 6 st, 2 st in volgende st, *7 st, 2 st in volgend 
st* herhaal tot einde toer. Sluit met een hv in de 3e l. (108) 
Ga verder met 071 Riverside 
10e toer: v in zelfde steek als hv, sla 2 st over en haak 7 st 
in volgende st, *sla 2 st over en haak een v, sla 2 st over en 
haak 7 st in volgende st* herhaal tot einde toer sluit met 
een hv in de 1e v. (18 waaiers) 
Wissel naar 075 Green Ice 
11e toer: 3l, 6 st in v van vorige toer, *v in 4e st van waaier, 
7 st in v van vorige toer* herhaal tot einde toer sluit met 
een hv in 3e l. (18 waaiers) 
Wissel naar 073 Jade Gravel 
12e toer: 1 l, 1 v in zelfde steek, 9 st in v van vorige toer, *v 
in 4e st van waaier, 9 st in v van vorige toer* herhaal tot 
einde toer sluit met een hv in 1e v. (18 waaiers) 
Wissel naar Yarn and Colors Furry en haaknaald 4 
13e toer: v in elke st van toer 12 sla de v tussen de waaiers 
over.  
Hecht af en werk de draden weg. 
Naai met een lang stuk draad in 095 Soft Grey het doekje 
vast aan het hoofd ter hoogte van toer 1 van het doekje en 
toer 19 van het hoofd.  
 
Oogjes 
Met 001 White en haaknaald 2,5 
1e toer: 6 v in een magische ring. 
2e toer: 2 v in elke v. (12) 
3e toer: *1 v, 2 v in volgende v* herhaal tot einde toer. (18) 
Wissel naar 073 Jade Gravel maar laat een lang stuk wit 
over. 
4e toer: hv in elke v.  
Hecht af en werk de draden weg. 
Maak nog een oog. 
Naai de oogjes ter hoogte van toer 8 en 13 van het hoofd 
met 2 v ertussen. 
Borduur met 100 Black slaapoogjes. 
 
Snavel 
Met 096 Shark Grey en haaknaald 2,5 
1e toer: 6 v in een magische ring. (6) 
2e toer: 6 v. (6) 

3e toer: *1 v, 2 v in volgende v* herhaal tot einde toer. (9) 
4e toer: *2 v, 2 v in volgende v* herhaal tot einde toer. (12) 
5e toer: 12 v. (12) 
6e toer: 12 v. (12) 
7e toer: *2 v samen haken* herhaal tot einde toer. (6) 
8e toer: Vouw de snavel dubbel en haak met 3 v dicht. (3) 
Hecht af en naai de snavel een beetje dubbel gevouwen 
tussen de ogen in. 
 
Oortjes 
Met 095 Soft Grey en haaknaald 2,5 
1e toer: 6 v in een magische ring. (6) 
2e toer: 6 v. (6) 
3e toer: *1 v, 2 v in volgende v* herhaal tot einde toer. (9) 
4e toer: 9 v. (9) 
5e toer: 9 v. (9) 
6e toer: Vouw  het oortje dubbel en haak met 4v dicht. (4) 
Hecht af en laat een lang draad over. 
Maak nog een oortje.  
Naai de oortjes tussen toer 3 en 4 aan de zijkant van het 
hoofd. 
 
Vleugeltjes 
Met 073 Jade Gravel en haaknaald 2,5  
1e toer: 6 v in een magische ring. (6) 
2e toer: 2 v in elke v. (12) 
3e en 4e toer: 12 v. (12) 
5e toer: *1 v, 2 v in volgende v* herhaal tot einde toer. (18) 
6e t/m 9e toer: 18 v. (18) 
Wissel naar 071 Riverside 
10e en 11e toer: 18 v. (18) 
12e toer: *1 v, 2 v samen haken* herhaal tot einde toer. 
(12) 
13e toer: *2 v samen haken* herhaal tot einde toer. (6) 
14e toer: Vouw het vleugeltje dubbel en haak met 3 v dicht. 
(3)  
Hecht af en laat een lang stuk draad oer. 
Maak nog een vleugeltje.  
Naai de vleugeltjes vast aan het hoofd bij toer 19 waar ook 
het doekje vastgenaaid zit.  
 


