
Dit is een gratis patroon van Hip & Haak. Het patroon mag wel gedeeld worden, maar mag niet verkocht worden! 
Gemaakte producten van dit patroon mogen wel verkocht worden. http://www.facebook.com/hipenhaak 

 
 

 
 

 

Rammelaar Hondje Puk 
 

 

Benodigdheden 
 Restje garen in 2 kleuren (bv. Catona)* 

 Haaknaald 2.5-3.5* 
 Vulling* 
 Rammelkraal* 

 Houten ring 70mm* 
 Veiligheidsoogjes 6mm* 
 Applicatie 3cm (bv ster, bloem, hartje)* 

 
*verkrijgbaar bij www.creamijn.nl 
 

Hoofd 
Start met een magische ring met 6v 
Toer 1: *2v in elke v* 6x (12v) 
Toer 2: *1v, 2v in volgende v* 6x (18v) 

Toer 3: *2v, 2v in volgende v* 6x (24v) 
Toer 4: *3v, 2v in volgende v* 6x (30v) 
Toer 5: *4v, 2v in volgende v* 6x (36v) 

Toer 6: *5v, 2v in volgende v* 6x (42v) 
Toer 7: *6v, 2v in volgende v* 6x (48v) 
Toer 8-11: 48v 

Toer 12: *6v, 1v minderen* 6x (42v) 
Toer 13: 42v 
Toer 14: *5v, 1v minderen* 6x (36v) 

Toer 15: 36v 
Toer 16: *4v, 1v minderen* 6x (30v) 

 Plaats nu de ogen tussen toer 10 en 11 met 6v tussenruimte. Plaats het linker oogje eerst 

door de applicatie, daarna door het hoofdje en zet hem dan vast met het achterkantje van 
het oogje. Naai de applicatie vast aan het hoofdje. Vul het hoofdje een beetje op en plaats 

de rammelkraal. Vul daarna het hoofdje geleidelijk aan, stevig op. 
Toer 17: *3v, 1v minderen* 6x (24v) 
Toer 18: *2v, 1v minderen* 6x (18v) 

Toer 19: *1v, 1v minderen* 6x (12v) 
Toer 20: *1v minderen* 6x (6v) 

 Hecht af en haal met een naald de draad door alle 6v en trek het gat dicht. 
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Oor (2x) 
Start met een magische ring met 5v 

Toer 1: *2v in elke v* 5x (10v) 
Toer 2: *1v, 2v in volgende v* 5x (15v) 
Toer 3: *2v, 2v in volgende v* 5x (20v) 

Toer 4: *3v, 2v in volgende v* 5x (25v) 
Toer 5: *4v, 2v in volgende v* 5x (30v) 
Toer 6-7: 30v 

Toer 8: *4v, 1v minderen* 5x (25v) 
Toer 9: *3v, 1v minderen* 5x (20v) 
Toer 10: *2v, 1v minderen* 5x (15v) 

Toer 11: *1v, 1v minderen* 5x (10v) 
Toer 12-15: 10v 

 Hecht af en naai de opening dicht. De oren worden niet opgevuld, maar platgedrukt! 

 

Ring 
Haak de ring om. Dit kan op allerlei manieren, zoals zo: 
Haak 11l en haak terug 10v (of zodat het om de ring past) 

Haak nu zoveel toeren van 10v, totdat je lapje ongeveer de helft van de ring bedekt. 
Naai het lapje nu vast om de ring. 
 

In elkaar zetten 
Naai de oren vast op het hoofdje, ongeveer bij toer 4. 
Borduur nu een klein neusje met zwarte draad in het midden tussen de ogen, 1 toer lager. 
Naai nu het hoofd vast aan de ring. Doe dit zo, dat het hoofdje niet teveel wiebelt. Als het blijft 

wiebelen moet je het hoofdje wat breder vastzetten. 
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