
ASN Eekhoorn haakpatroon
Leuk dat je aanhaakt!

Sinds het bestaan van ASN Bank is de eekhoorn onze mascotte. En in die zestig jaar is ons vaak 

gevraagd of de eekhoorn ook als knuffelbeest te krijgen was. Dat ging wel een beetje aan ons 

knagen. Daarom dit haakpatroon. Zodat jij jouw eigen eekhoorntje kan maken.

Dit kan met een haaknaald 2,0. Dan wordt-ie ongeveer zestien centimeter. Maar met een iets 

dikker naaldje en dikker garen kan het ook. Dan valt je knuffelbeest iets groter uit. Ook leuk. 

Natuurlijk is jouw eekhoorntje nog mooier als-ie duurzaam is. Gemaakt van gerecycled materiaal 

bijvoorbeeld, of met duurzaam katoengaren. 

We zijn benieuwd hoe jouw eekhoorntje eruit komt te zien, dus vergeet ‘m niet te delen. 

Veel plezier, en hou je haaks. 

Afkortingen
Magische Ring

Losse (l)

Ongeveer 16 cm 

bij gebruik van het

genoemde garen.

Garen 

+/- 60 gr. Rust (383)

+/- 15 gr. Bridal White (105)

SteekmarkeerdersHaaknaald 2,0 Vulling StopnaaldVeiligheidsogen 9mm

Vaste (v)

Halve Vaste (hv)

Half stokje (hst)

Stokje (st)

Dubbel stokje (dst)

[…] herhaal wat tussen de haakjes staat



Hoofdje
We beginnen met het hoofdje. Hiervoor 

gebruiken we beide kleuren. Het eerste deel 

is met het rode garen, en het tweede met het 

witte.

Deel 1 

Toer

1. 6v in een magische ring

2. 2v in iedere v   (12)

3. [1v, 2v in 1v] 6x   (18)

4. [2v, 2v in 1v] 6x   (24)

5. 1v, 2v in 1v, [3v, 2v in 1v] 5x, 2v  (30)

6. [4v, 2v in 1v] 6x   (36)

7. [8v, 2v in 1v] 4x   (40)

8. 1v in iedere v   (40)

9. 4v, 2v in 1v, [9v, 2v in 1v] 3x, 5v  (44)

10. - 12.   1v in iedere v, sluit de toer met een hv (44)

13.  4l (telt niet mee als stokje), 1dst in 1e  

steek, 6dst, 2st, 1hst, 24v, 1hst, 2st, 7dst (44) 

Hecht af en houd genoeg draad over om 

zo deel 1 aan deel 2 vast te maken.

Haak verder aan deel 1:

14.  Hecht een nieuwe draad aan in de  

15e steek van de vorige toer, 16v (16)

15.  1 keerlosse, haak 2v samen, 12v,  

haak 2v samen    (14)

16.  1 keerlosse, haak 2v samen, 10v,  

haak 2v samen   (12)

17.  1 keerlosse, haak 2v samen,  

8v, haak 2v samen   (10)

18.  1 keerlosse, haak 2v samen,  

6v, haak 2v samen   (8)

19. 1 keerlosse, 1v in iedere v  (8)

20.  1 keerlosse, haak 2v samen, 4v,  

haak 2v samen   (6)

21. 1 keerlosse, 1v in iedere v  (6)

22.  1 keerlosse, haak 2v samen, 2v,  

haak 2v samen   (4)

23. 1 keerlosse, 1v in iedere v  (4)

24. 1 keerlosse, [haak 2v samen] 2x (2)

25. - 26. 1 keerlosse, 1v in iedere v  (2)

Hecht af en werk alle draden netjes weg. 

Je bent nu klaar met het eerste deel.

Deel 2 - Pak het witte garen erbij.

Toer

1. 4v in een magische ring  (4)

2. 2v in iedere v   (8)

3. [1v, 2v in 1v] 4x   (12)

4. [2v, 2v in 1v] 4x   (16)

5. 1v, 2v in 1v, [3v, 2v in 1v] 3x, 2v  (20)

6. 1v in iedere v   (20)

7. [4v, 2v in 1v] 4x   (24)

8. 2v, 2v in 1v, [5v, 2v in 1v] 3x, 3v  (28)

9.  4v, [2v in 1v] 2x, haak 2v samen]  

2x, [2v in 1v] 2x, 4v, [2v in 1v] 2x  

[haak 2v samen] 2x, [2v in 1v] 2x ,4v (32) 

10.  5v, [2v in 1v] 2x, [haak 2v samen]  

2x, [2v in 1v] 2x, 6v, [2v in 1v] 2x,  

[haak 2v samen] 2x, [2v in 1v] 2x, 5v (36)  

markeer de 1e en 3e mindering.

11.  6v, [2v in 1v] 2x, [haak 2v samen]  

2x, [2v in 1v] 2x, 8v, [2v in 1v] 2x,  

[haak 2v samen] 2x, [2v in 1v] 2x, 6v (40)

12. [9v, 2v in 1v] 4x   (44)

13. - 17.  1v in iedere v   (44)

Plaats nu oogjes tussen de 1e en 2e minder-

ing en de 3e en 4e mindering van toer 10.

18.  4v, haak 2v samen, [9v, haak 2v samen]  

3x, 5v    (40)

19. 1v in iedere v   (40)

20. [8v, haak 2v samen] 4x  (36)

21. [4v, haak 2v samen] 6x  (30)

22.  1v, haak 2v samen, [3v, haak 2v samen]  

5x, 2v    (24)

Vul het hoofdje op zodat-ie mooi stevig is.

 

23. [2v, haak 2v samen] 6x  (18)

24. [1v, haak 2v samen] 6x  (12)

25. [haak 2v samen] 6x   (6)

Hecht af door de buitenste lussen van de 6v 

op te pakken met een naald. Trek de draad 

stevig aan en hecht verder af. Plaats dan deel 

1 over deel 2, met de lange punt richting de 

neus en zet ‘m vast. Zo. De kop is eraf! 



Oortjes
Je hebt uiteindelijk twee oortjes nodig. De 

basis van beide oortjes is hetzelfde, alleen de 

laatste toer is anders. Gebruik het rode garen.

Toer

1. 4v in een magische ring  (4) 

2. [2v in 1v, 1v] 2x   (6)

3. [2v in 1v, 2v] 2x   (8)

4. 1v in iedere v   (8)

5. [2v in 1v, 3v] 2x   (10)

6. 1v in iedere v   (10)

7. [2v in 1v, 4v] 2x   (12)

8. 1v in iedere v   (12) 

9. Links 2v in 1v, 3v, 2hst, 2st in 1v, 2hst, 3v (14)

9.  Rechts 2st in 1v, 2hst, 3v, 2v in 1v, 3v, 2hst (14)

Hecht af en laat genoeg draad over om de 

oortjes op het hoofdje te zetten. 

Plaats de oortjes tussen toer 8 en 10 van het 

koppie (deel 1). Let er wel op dat het deel met 

de st en hst aan de buitenkant komt.

Lijfje
Voor het lijfje gebruik je ook het rode garen.

Toer

1. 6v in een magische ring

2. 2v in iedere v   (12)

3. [1v, 2v in 1v] 6x   (18)

4. [2v, 2v in 1v] 6x   (24)

5. 1v, 2v in 1v, [3v, 2v in 1v] 5x, 2v  (30)

6. [4v, 2v in 1v] 6x   (36)

7. 2v, 2v in 1v, [5v, 2v in 1v] 5x, 3v  (42)

8. [6v, 2v in 1v] 6x   (48)

9. - 11. 1v in iedere v   (48)

12. 3v, 2v in 1v, [7v, 2v in 1v] 5x, 4v  (54)

13. - 14.  1v in iedere v   (54)

15. [8v, 2v in 1v] 6x   (60)

16. - 18.  1v in iedere v   (60)

19. 11v, [8v, haak 2v samen] 3x, 19v  (57)

20. 1v in iedere v   (57)

21. 11v, [7v, haak 2v samen] 3x, 19v  (54)

22. 1v in iedere v   (54)

23.  3v, haak 2v samen,  

[7v, haak 2v samen] 5x, 4v  (48)

24. - 25.  1v in iedere v   (48)

26. [6v, haak 2v samen] 6x  (42)

27. 1v in iedere v   (42) 

28.  2v, haak 2v samen, 

[5v, haak 2v samen] 5x, 3v  (36)

29. 1v in iedere v   (36)

30. [4v, haak 2v samen] 6x  (30)

31. 1v in iedere v   (30) 

32.  1v, haak 2v samen,  

[3v, haak 2v samen] 5x, 2v  (24)

33.  6hst, 15v, 2hst, 1v, sluit de toer met  

een hv    (24) 

Klaar? Vul dan het lijfje op. Hecht het af en 

zorg ervoor dat je genoeg draad overhoudt 

om ‘m aan het hoofdje vast te maken. Zet dan 

je lijfje vast aan de onderkant van het hoofdje. 

Let erop dat het deel met de st en hst aan de 

achterkant komt.

Buikje
Je gaat nu het witte buikje maken. Het buikje 

wordt heen-en-weer gehaakt, dus niet in het 

rond. 

Toer

1. haak een ketting van 9l  (9)

2.  start in de 2e losse vanaf  

de haaknaald, 8v   (8) 

3. 1 keerlosse, 2v in 1v, 6v, 2v in 1v (10) 

4. 1 keerlosse, 2v in 1v, 8v, 2v in 1v (12) 

5. 1 keerlosse, 2v in 1v, 10v, 2v in 1v (14) 

6. 1 keerlosse, 2v in 1v, 12v, 2v in 1v (16) 

7. 1 keerlosse, 2v in 1v, 14v, 2v in 1v (18) 

8. - 12.  1 keerlosse, haak 1v in iedere v (18) 

13.  1 keerlosse, haak 2v samen, 14v,  

haak 2v samen   (16) 

14. 1 keerlosse, haak 1v in iedere v (16) 

15.  1 keerlosse, haak 2v samen, 12v,  

haak 2v samen   (14) 

16. 1 keerlosse, haak 1v in iedere v (14) 

17.  1 keerlosse, haak 2v samen, 10v,  

haak 2v samen   (12) 

18.  1 keerlosse, haak 2v samen, 8v,  

haak 2v samen   (10) 

19.  1 keerlosse, haak 2v samen, 6v,  

haak 2v samen   (8) 



20. - 24. 1 keerlosse, haak 1v in iedere v (8) 

25. 1 keerlosse, 2v in 1v, 6v, 2v in 1v (10) 

26. 1 keerlosse, 2v in 1v, 8v, 2v in 1v (12) 

27.  1 Keerlosse, haak nu verder aan de  

zijkant, haak een randje vasten rondom  

de buik, begin aan de linker kant en  

eindig aan de rechterkant van de buik. 

Hecht het buikje af en laat genoeg draad 

over om het buikje aan het lijfje vast te zetten. 

Plaats de buik tussen toer 6 en toer 33 van 

het lijfje en zorg ervoor dat de bovenkant het 

witte stukje van het hoofd raakt.

Armpjes
Je eekhoorntje is bijna af. Tijd om ‘m  handjes 

en voetjes te geven. Van beide twee, 

 natuurlijk. Hiervoor gebruik je het rode garen.

Toer

1. 6v in een magische ring

2. 2v in iedere v   (12)

3. [3v, 2v in 1v] 3x   (15)

4. - 7.  1v in iedere v   (15)

8. [3v, haak 2v samen] 3x  (12)

9. 1v in iedere v   (12)

10. [4v, haak 2v samen] 2x  (10)

11. - 13.  1v in iedere v   (10)

14. [3v, haak 2v samen] 2x  (8)

15. - 18.  1v in iedere v   (8)

Vul het armpje voor tweederde op.

19. vouw dubbel en haak met 4v dicht (4)

Hecht af en laat genoeg draad over om de 

armpjes aan het lijfje vast te maken. Zet ze 

vast tussen toer 30 en 31 van het lijfje.

Beentjes
Toer

1. 6v in een magische ring

2. 2v in iedere v   (12)

3. 1v in iedere v   (12)

4. [3v, 2v in 1v] 3x   (15)

5. 1v in iedere v   (15)

6. [4v, 2v in 1v] 3x   (18)

7. - 8.  1v in iedere v   (18)

9. [4v, haak 2v samen] 3x  (15)

10.   1v, haak 2v samen [3v, haak 2v samen]  

2x, 2v    (12)

Vul het beentje op.

11. - 13.  1v in iedere v   (12)

14. [1v, haak 2v samen] 4x  (8)

15. Vouw dubbel en haak met 4v dicht (4)

Hecht de beentjes af en laat genoeg draad 

over om ze aan het lijfje vast te maken. 

Zet ze vast tussen toer 5 en 7 van het lijfje.

Staartje
Nu is de eekhoorn echt bijna af. Maar je 

 haakwerkje krijgt nog een staartje. Gebruik 

hiervoor het rode garen.

Toer

1. 6v in een magische ring

2. 2v in iedere v   (12)

3. [1v, 2v in 1v] 6x   (18)

4. [2v, 2v in 1v] 6x   (24)

5. 1v, 2v in 1v, [3v, 2v in 1v] 5x, 2v  (30)

6. [4v, 2v in 1v] 6x   (36)

7. 2v, 2v in 1v, [5v, 2v in 1v] 5x, 3v  (42)

8. [6v, 2v in 1v] 6x   (48)

9. - 11.  1v in iedere v   (48)

Markeer de 24e steek.

De rest van de staart maak je in 2 delen.

De hierop volgende 24 steken zijn voor het 

puntje van de staart, en de rest is voor de 

rest.

12.  Sla 24v over, 24v (plaats de steekmarkeerder 

in de 1e steek, dit is het nieuwe begin van  

de toer    (24)

13. [6v, haak 2v samen] 3x  (21)

14. 1v in iedere v   (21)

15.  2v, haak 2v samen, [5v, haak 2v samen]  

2x, 3v    (18)

16. [4v, haak 2v samen] 3x  (15)

17.  1v, haak 2v samen, [3v, haak 2v samen]  

2x, 2v    (12)



18. [2v, haak 2v samen] 3x  (9)

19. [1v, haak 2v samen] 3x  (6)

Hecht af door de buitenste lussen van de 6v 

op te pakken met een naald. Trek de draad 

nu stevig aan en hecht verder af. Vul dan het 

staartje op.

Hecht een nieuwe draad aan in de 1e v van 

toer 11. Zorg voor een lange begindraad. 

Want hiermee wordt de opening tussen beide 

delen straks dicht genaaid. Dit is het nieuwe 

begin van de toer

20. 3v, 2v in 1v, [7v, 2v in 1v] 2x, 4v  (27)

21. [8v, 2v in 1v] 3x   (30)

22. 4v, 2v in 1v, [9v, 2v in 1v] 2x, 5v  (33)

23. [10v, 2v in 1v] 3x   (36)

24. - 28.  1v in iedere v   (36)

29. 13v, [haak 2v samen, 3v] 3x, 8v  (33)

30. 1v in iedere v   (33)

31. 11v, [haak 2v samen, 3v] 3x, 7v  (30)

32. 1v, 2v in 1v, 4v, 2v in 1v, 19v, 2v in 1v, 3v (33)

33. 12v, [haak 2v samen, 3v]  3x, 6v (30)

34. 2v, 2v in 1v, 4v, 2v in 1v, 19v, 2v in 1v, 2v (33)

35. 1v in iedere v   (33) 

36. 3v, 2v in 1v, 4v, 2v in 1v, 22v, 2v in 1v, 1v (36)

37. 1v in iedere v   (36)

38. 4v, 2v in 1v, 5v, 2v in 1v, 23v, 2v in 1v, 1v (39)

39. - 41. 1v in iedere v   (39)

42.  [5v, 2v in 1v] 2x, 26v, 2v in 1v  (42)

43. - 45.  1v in iedere v   (42)

46.  [5v, haak 2v samen] 2x, 26v,  

haak 2v samen   (39)

Vul het staartje op.

47. 1v in iedere v   (39)

48. [haak 2v samen, 4v] 3x, 21v  (36)

49. 1v in iedere v   (36)

50.  4v, haak 2v samen, 8v, haak 2v samen,  

14v, haak 2v samen, 4v  (33)

51. 1v in iedere v   (33)

52.  4v, haak 2v samen, 7v, haak 2v samen,  

13v, haak 2v samen, 3v  (30)

53. 1v in iedere v   (30)

54.  4v, haak 2v samen, 6v, haak 2v samen,  

12v, haak 2v samen, 2v  (27)

55. 1v in iedere v   (27)

56.  4v, haak 2v samen, 5v, haak 2v samen,  

11v, haak 2v samen, 1v  (24)

57.  [4v, haak 2v samen] 2x, 10v,  

haak 2v samen   (21)

58.  [haak 2v samen, 2v] 2x, 11v,  

haak 2v samen   (18) 

Vul het staartje op.

59.  1v, 2hst, 2st, 2hst, 1v, vouw dubbel  

en haak met 9v dicht  (9)

Hecht ‘m af en laat genoeg draad over om 

het staartje aan het lijfje vast te maken. Zet 

het uiteinde van de staart vast tussen toer 5 

en 6 van het lijfje. Zet dan de onderkant van 

het staartje vast op de achterkant van het 

lijfje. Zo, strik erom. Je eekhoorntje is af. 

Deel 1

Deel 1

Deel 2

Deel 2



Alle rechten voorbehouden. Dit patroon is alleen voor persoonlijk gebruik. Het patroon of delen ervan mogen niet verveelvoudigd of uitgebracht (zowel digitaal als op schrift), aangepast of doorverkocht worden. Voor vragen of opmerkingen, mail naar info@creimtions.nl


