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Benodigdheden 
 
-   haaknaald 2,5 mm 
-   4 kleuren garens naar eigen keuze 
-  vulling 
-   veiligheidsoogjes 7 mm 
- kattenbelletje 
 
Poesje Mauw wordt met het genoemde garen (sokkenwol) zittend ongeveer 18 cm hoog.  
Als je met katoen werkt dan wordt ze ongeveer 24 cm hoog, het is dan mooier om een grotere maat 
veiligheidsoogjes te gebruiken.  

 

 Garens 
 

Ik heb de volgende garens gebruikt: 
 

Zandkleur voor het hoofd, lijf, armen en benen,  
Atelier Zitron Trekking Tweed XXL, kleur: 242 (+/- 50 gr) 

Creme voor de pootjes, snuit en staart, 
Regia Uni 4-draads, kleur: 1992  

Roze voor de oren, neus en voetzolen,  
Lang Yarns Jawoll Uni, kleur: 148  

Lila voor het halsbandje, 
Restje lila garen 

 
 
 
Afkortingen 
 
l = losse    hst = half stokje 
hv = halve vaste   st = stokje 
v = vaste    dst = dubbel stokje 
pop = popcornsteek  ml = magische lus 
 
Achter elke toer staat de hoeveelheid steken tussen haakjes aangegeven. 
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Hoofd 
 
Maak met zandkleur een ring/ml. 
 
Toer:       
1.    6 v in de ring/ml en trek de lus strak aan. 

2.    2 v in elke v    (12 v) 

3. 2 v in elke 2e v   (18 v) 

4.    2 v in elke 3e v   (24 v) 

5. 2 v in elke 4e v   (30 v) 

6. 2 v in elke 5e v   (36 v) 

7. 2 v in elke 6e v   (42 v) 

8. 42 v  

9. 2 v in elke 7e v  (48 v) 

10. 48 v 

11. 2 v in elke 8e v  (54 v) 

12. 2 v in elke 9e v  (60 v) 

13. 60 v 

14. 2 v in elke 10e v  (66 v) 

15. 2 v in elke 11e v  (72 v) 

16.-21. 72 v (6 toeren) 

22. haak elke 11e en 12e v samen (66 v) 

23. haak elke 10e en 11e v samen (60 v) 

24. haak elke 9e en 10e v samen  (54 v) 

25. haak elke 8e en 9e v samen  (48 v) 

26. haak elke 7e en 8e v samen  (42 v) 

27. haak elke 6e en 7e v samen  (36 v) 

28. haak elke 5e en 6e v samen  (30 v) 

29. haak elke 4e en 5e v samen  (24 v) 

 
Plaats de ogen tussen toer 17 en 18 met 10 v tussenruimte. Knip de draad af. 
 
 
 

Snuit 
 
Maak met creme een ring/ml. 
 
Toer: 
1.    6 v in de ring/ml en trek de lus strak aan. 

2.    2 v in elke v    (12 v) 

3. 2 v in volg v (3x) , 3 v,  

2 v in volg v (3x), 3 v  (18 v) 

4.-5. 18 v  (2 toeren) 

6. 2 v in elke 3e v  (24 v) 
 

Knip de draad lang genoeg af om de snuit op  
het hoofd te naaien. Maak met zwart naaigaren  
snorharen op de snuit (aan beide kanten 3 snor- 
haren). Vul de snuit licht op en plaats hem onder  
toer 17 van het hoofd (tussen de ogen).  
Zorg dat je de snuit in de breedte op het hoofd  
plaatst. Vul de snuit verder op als je ongeveer  
nog 3 cm moet vast naaien. Borduur met roze  
garen een neusje op de snuit (zie foto). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

GOOD
Вставить текст
в каждую 

GOOD
Вставить текст
Поместите глаза между строк 17 и 18 на 10 в разрыв. Обрезаем нить.

GOOD
Вставить текст
Оставить длинную нить что бы к  мордеголову пришить. Используя черные нитки сделатьусы на мордочке, по обе стороны бакенбард 3).Заполнить и поместите его под 17ряд на голове (между глаз).Вышивать  розовым  нос на мордочке (см. фото).
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Lijf 
 
Maak met zandkleur een ring/ml. 
 
Toer: 
1.    6 v in de ring/ml en trek de lus strak aan. 

2.    2 v in elke v   (12 v) 

3. 2 v in elke 2e v  (18 v) 

4.    2 v in elke 3e v  (24 v) 

5. 2 v in elke 4e v  (30 v)   

6. 2 v in elke 5e v  (36 v)   

7. 2 v in elke 6e v  (42 v) 

8. 2 v in elke 7e v  (48 v) 

9. 2 v in elke 8e v  (54 v) 

10. 2 v in elke 9e v (60 v) 

11.-20. 60 v (10 toeren) 

21. haak elke 9e en 10e v samen (54 v) 

22.-23. 54 v (2 toeren) 

24. haak elke 8e en 9e v samen (48 v) 

25.-26. 48 v (2 toeren) 

27. haak elke 7e en 8e v samen (42 v) 

28.-29. 42 v (2 toeren) 

30. haak elke 6e en 7e v samen (36 v) 

31.-32. 36 v (2 toeren) 

33. haak elke 5e en 6e v samen (30 v) 

34.-35. 30 v (2 toeren) 

36. haak elke 4e en 5e v samen (24 v) 

37.-38. 24 v (2 toeren)  

Knip de draad af. Zorg daarbij dat je genoeg draad overhoudt om het hoofd op het lijf te naaien. Vul het lijf stevig 
op. Naai elke steek van het hoofd en het lijf aan elkaar. Vul het nekje eventueel nog wat extra op als je nog een 
klein stukje moet dicht naaien.  
 
 

          
 
 
 
 
 
 

GOOD
Вставить текст
Обрезаем нить.  Наполнить  твердо. Сшить голову с телом. 

GOOD
Вставить текст
ТелоСделать с песком, кольцо
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Benen 
 
Maak met creme een ring/ml.   
 
Toer: 
1.    6 v in de ring/ml en trek de lus strak aan. 

2.    2 v in elke v   (12 v) 

3. 2 v in elke 2e v  (18 v) 

4.    2 v in elke 3e v  (24 v) 

5. 2 v in elke 4e v  (30 v) 

6. 2 v in elke 5e v  (36 v)  

7.-10. 36 v  (4 toeren)   

11. haak elke 11e en 12e v samen (33 v) 

12. 33 v 

13. 11 v, 2 v samen haken (6x), 10 v  (27 v) 

14. 11 v, 2 v samen haken (3x), 10 v    (24 v) 

15.-17 24 v  (3 toeren)  

18. haak elke 7e en 8e v samen           (21 v)  

19. 21 v 

Wissel van kleur en ga verder met zandkleur. 

20. 21 v 

21. haak elke 6e en 7e v samen          (18 v) 

22.-23. 18 v (2 toeren) 

24. haak elke 5e en 6e v samen          (15 v) 

25. 15 v

Nadat je alleen het onderste deel van het been gevuld hebt maak je hem dicht door 7 tegenoverliggende vasten 
aan elkaar te haken of te naaien. Knip de draad af en zorg daarbij dat je genoeg draad overhoudt om de benen 
aan het lijf te naaien. Maak er nog 1. Plaats de benen tussen toer 4 en 8 van het lijf (zie foto). 
                    

             
 
 
Voetzolen 
 
Maak met roze een ring/ml. 
 
Toer: 
1.  6 v in de ring/ml en trek de lus strak aan. 
2. l, 3 st in volg v, l, hv, 3 hst in volg v, hv, l,  

3 st in volg v, l, hv. 
Trek de lus strak aan en houdt genoeg draad  
over om de zool op het pootje te naaien. 
 
Tenen 
 
Maak in totaal 8 tenen (4 per poot) 
Maak met roze een ring/ml en haak 8 vasten in  
de ring. Trek de lus strak aan en houdt genoeg  
draad over om de tenen op het pootje te naaien. 
 

GOOD
Вставить текст
После того, как  нижняя часть ноги, заполнены, провязать края вместеПоместите ноги между  4 и 8 рядом тела   (см. фото).

GOOD
Вставить текст
Сделать в общей сложности 8 подушечек розовым  (по 4 на ногу)Делать с розовым кольцом/мл, и крюк 8 быстро вкольцо. Потяните петлю плотно и удерживать достаточнопровода на пальцы на ноге пришить.
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Armen  
 
Maak met creme een ring/ml. 
 
Toer: 
1.    6 v in de ring/ml en trek de lus aan. 

2.    2 v in elke v       (12 v) 

3. 2 v in elke 2e v      (18 v) 

4.    2 v in elke 3e v     (24 v) 

5.-9. 24 v (5 toeren) 

10. 9 v, 2 v samen haken (3x), 9 v  (21 v) 

11. 8 v, 2 v samen haken (3x), 7 v  (18 v) 

12.-16. 18 v (5 toeren) 

Wissel van kleur en ga verder met zandkleur. 

17. 18 v   

18. 2 v samen haken, 16 v  (17 v) 

19.-21 17 v (3 toeren)  

 

22. 2 v samen haken, 15 v (16 v) 

23.-24  16 v (2 toeren)  

25. 2 v samen haken, 14 v  (15 v) 

26.-27. 15 v (2 toeren)  

28. 2 v samen haken, 13 v  (14 v) 

29.-31. 14 v (3 toeren) 
 

Nadat je alleen het onderste deel van de arm licht gevuld hebt maak je hem dicht door 7 tegenoverliggende 
vasten aan elkaar te haken of te naaien. Knip de draad af en zorg daarbij dat je genoeg draad overhoudt om de 
armen aan het lijf te naaien. Maak er nog 1. Plaats de armen aan de zijkant van het lijf (een beetje schuin),  
3 toeren onder het hoofd (zie foto). 
 
 
Oren 
 
Maak met zandkleur een ring/ml.  
 
Buitenkant oor (maak er 2) 
Toer: 

1.    6 v in de ring/ml en trek de lus aan.   

2.    2 v in elke 2e v  (9 v)   

3. 2 v in elke 3e v   (12 v) 

4. 2 v in elke 4e v  (15 v) 

5. 2 v in elke 5e v  (18 v) 

6. 2 v in elke 6e v  (21 v) 

7. 2 v in elke 7e v  (24 v) 

8. 24 v 
 

Haak het oortje met 12 halve vasten dicht. Knip de draad af. Zorg daarbij dat je genoeg draad overhoudt om de 
oren op het hoofd te naaien. 
 

Binnenkant oor (maak er 2) 

Toer: 

1.    6 v in de ring/ml en trek de lus aan.  

2. 2 v in volg v, hst+st+hst in volg v, 2 hst in volg v, hst+st+hst in volg v, 2 hst in volg v, hst+st+hst in volg v 

Sluit met een hv. 

Knip de draad af. Zorg daarbij dat je genoeg draad overhoudt om de driehoekjes in de oren te naaien. Plaats de 
oren tussen toer 5 en 15 van het hoofd.  

GOOD
Вставить текст
После только нижнюю часть руки, наполненную ,  закрыть, края провязатьвместе , пришить  шитья. Сделать 1. Поместите руки на стороне тела (немного скошен), 3 ряд под головкой (см. фото).

GOOD
Вставить текст
Сделать с песочного цвета кольца

GOOD
Записка

GOOD
Вставить текст
сложить пополам, 12петель сшить вместе

GOOD
Вставить текст
Обрезаем нить. Убедитесь, что у вас достаточно провода слева на треугольники в уши пришить. Местоуши между строк 5 и 15 главы.
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Staart 
 
Maak met creme een ring/ml.   
 
Toer: 
1. 6 v in de ring/ml en trek de lus strak aan. 

2. 2 v in elke v   (12) 

3.    12 v 

4. 2 v in elke 2e v  (18 v)  

5. 2 v in elke 3e v   (24 v) 

6.-9. 24 v (4 toeren) 

10. haak elke 7e en 8e v samen (21 v) 

11.-12. 21 v (2 toeren) 

Wissel van kleur en ga verder met zandkleur 

13. 21 v 

14. haak elke 6e en 7e v samen (18 v) 

15.-19. 18 v (5 toeren) 

20. haak elke 5e en 6e v samen (15 v) 

21.-30. 15 v (10 toeren) 

31. 2 v samen haken, 13 v (14 v) 

32.-36. 14 v (5 toeren) 

37. 2 v samen haken, 12 v (13 v) 

38.-52. 13 v (15 toeren)

Knip de draad af. Zorg daarbij dat je genoeg draad overhoudt om de staart op het lijf te naaien. Plaats de staart 
tussen toer 7 en 11 van het lijf. 
 

 
Halsband 
 
Maak met lila een ring/ml.   
 
Toer: 
1. 6 v in de ring/ml en trek de lus strak aan. 
2. 2 v in elke 2e v (9 v) 
3.-42. 9 v 
Knip de draad af en zorg daarbij dat je genoeg  
draad overhoudt om het halsbandje aan elkaar te  
naaien. Doe het halsbandje om de nek en naai het  
uiteinde aan toer 5 van het halsbandje. 
Bevestig als laatste een kattenbelletje aan het  
halsbandje. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GOOD
Вставить текст
Изменение цвета и продолжить с цветом

GOOD
Вставить текст
 Место хвостмежду строк 7 и 11 рядами

GOOD
Вставить текст
ошейник

GOOD
Вставить текст
Сделать ошейник для шеи и пришитьконец на 5 ряду воротника
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Poesje Mauw 




