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Haakpatroon PykjeFjouwer 
Ontworpen door Betty Kooistra 

Met dank aan Anna Sietske voor het corrigeren  en 

uit proberen van Pykje Fjouwer. 
 

Benodigdheden  

 Ca. 50gr Schachenmayr Bravo Originals bruin (08312) 

 Bol zwart katoenen garen. 

 Haaknaald  3 en 2,5 mm  

 2 zwarte kraaltjes 6mm 

 Fiberfill als opvulmiddel  

 Eventueel zwart chenilledraad voor in de poten 

 Borduurnaald  

 Spelden 

 Schaar 

 Stekenmarkeerders 
 
Note 

 PykjeFjouwer wordt in spiralen gehaakt. 

 In het patroon staan dingen tussen * * het aantal keren 
dat je dat stukje moet herhalen in die toer staat ervoor. 

 
Afkortingen  
l = losse  
v = vaste  
hv = halve vaste  
 
Lijf  met haaknaald 3 
Begin met bruin, je start met de onderkant van het lijfje.  
1. Haak 6v in de magischering1 (=6) 

2. 2v in elke v (=12) 

3. 6x *1v, 2v in de volgende v* (=18) 

4. 6x *1v, 2v in de volgende v, 1v*(=24) 

5. 2v in elke 4ev (=30) 

6. 6x*2v, 2v in de volgende v, 2v*(=36) 

7. 2v in elke 6ev (=42)  

8. 6x *3v, 2v in de volgende v, 3v*(=48) 

9. 2v in elke 8ev (=54) 

10 t/m 13. 54v (4 toeren) 

14. 6x *4v, 2v in de volgende v, 4v*(=60) 

15 t/m 18. 60v (4 toeren) 

19. 6x *4v, 2v samenhaken, 4v* (=54) 

20 t/m 23. 54v (4 toeren) 

24. 6x *2v, 2v samenhaken, 2v*, 18v (=48) 

25. 6x *3v, 2v samenhaken*, 18v (=42) 

26. 6x *1v, 2v samenhaken, 1v*, 18v (=36) 

27. 6x *1v, 2v samenhaken*, 18v (=30) 

28. Haak elke 4een 5ev samenhaken(=24) 

29. 6x *1v, 2v samenhaken, 1*(=18) Vul het lijfje alvast op met fiberfill. 

30 t/m 38. 18v (9 toeren) We gaan nu verder met het kopje. 
39. 6x*1v, 2v in de volgende v, 1v*(=24) 
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40. 24 v + 6 vasten om aan de zijkant van het hoofd te komen. 
41. 11 v, 4x*2v in de volgende v, 2 vasten*, 1v(=28) 
42. 12 v, 4x *2v in de volgende v,  3 vasten*, 3 vasten (=32) 
43 t/m 45. 32v (3 toeren) 
46. 4x *6v, 2v samenhaken*(=28) 
47. 7x *2v, 2v samenhaken*(=21) 

48. 7x *1v, 2v samenhaken*(=14) 

49. 7x *2v samenhaken, 1v*(=7) 

Hecht de draad af, haal deze door 7buitenste lussen van toer 49 heen en trek aan. Werk de draad 
weg. 

 
Staartje met haaknaald 3 
Haak met bruin.  
1. Haak 6v in de magischering (=6) 

2. 2v in elke v (=12) 

3. 2v in elke 2ev (=18) 
Vouw het rondje dubbel en haak de beide helften aan elkaar met ongeveer 8v. Draai het werk om en 
haak in elk van de 8v een v. Hecht de draad af. Zet het staartje aan het lijf vast tussen toer 13 en 14.  

 

Snavel met  haaknaald 2,5 
Haak met zwart katoen garen 
1. Haak 6v in de magic ring (=6) 

2. 6v (=6) 

3. 3x *1v, 2v in de volgende v*(=9) 

4 t/m 6. 9v 

7. 3x *2v, 2v in de volgende v*(=12) 

8 t/m 10. 12v 

Vul het snaveltje op en bevestig het tussen toer 42 en 45. 

bevestig de zwarte kraaltjes aan weerzijden van het snaveltje 
met een tussen ruimte van 3 vasten. borduur een zwart 
streepje naar de snavel (zie foto) 
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Poot met  haaknaald 2,5 
Haak met zwart katoen garen 
Haak 6 lossen. Sluit de lossen met een hv tot een ring.  

1. haak 6 vasten om de ring van lossen en ga verder in spiralen.(=6) 

2 t/m 10.6v 

De knie. 

11. 2v in elke v (=12) 

12 t/m 13. 12v 

14. 6x *2 vasten samenhaken*(=6) 

15 t/m 28. 6v 

29. 6x 2v in elke v (=12) 

30. 6x *1v, 2v in de volgende v*(=18) 

We gaan nu verder met de tenen. Verdeel de 18 vasten in 3x 6v. 

Een teen. 

1. 6 vasten haak in spiralen (=6) 

2. de tweede toer begint weer in de 1e vaste van toer 1 (=6) 

3. 6v 

4. *2v samenhaken*, 4v (=5) 

5 t/m 6. 5v 

7. *2v samenhaken*, 3v (=4) 

Hecht de draad af, haal deze door de 4 overgebleven vasten heen en trek aan. Werk de draad weg. 

Haak nog twee tenen.  

De poten en tenen worden niet opgevuld 

De kleine teen. Deze wordt aan de achterkant van de poot gehaakt net boven de drie tenen. 

Haak met halve vasten een cirkel op de poot. Haak weer in spiralen 

1. Haak in elke halve vaste een vaste (=6) 

2 t/m3. 6v 

Hecht de draad af, haal deze door de 6v heen en trek aan. Sluit met een paar stekjes het gatje tussen 
de teentjes. 

De eerste poot is klaar. Haak nog één.  

Bevestig de poten tussen toer 5 en 6. De kleine teen komt aan de achterkant. 

 

 

Versier de rug van PykjeFjouwer met zwarte sterretjes. De kruin wordt versierd met zwarte streepjes. 
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