Beer Erna
Fluffy en knuffelig
Materialen
Soft Fun van Lammy Yarns (100 gr/245 m)
100 gr in de kleur van je keuze
Haaknaald 3
Naald zonder punt
Fiberfill vulling

Gebruikte steken en
afkortingen
l

losse

hv

halve vaste

v

vaste

vv

volgende vaste

sam

samen haken

( )…x

aanwijzingen tussen haakjes aantal keer
herhalen

(=… v)

aantal steken

Patroon Beer Erna
De beer wordt in spiralen gehaakt. Indien de toeren worden gesloten wordt
dit in het patroon aangegeven. Je begint met de benen en de armen. Daarna
haak je het lijf en hoofd en haak je de benen en armen gelijk mee. Als laatste
haak je snuit, oren en staart.

Benen
De toeren 1 t/m 4 niet in spiralen haken, maar sluiten met een hv. Haak een
losse. De 1e v haak je in dezelfde vaste waar ook de hv is gehaakt. NB: Bij het
begin van de een nieuwe toer sla altijd de hv en de losse van de vorige toer
over.
Opzet: 6 losse (inclusief een keerlosse, begin met haken in de 2e l vanaf de
haaknaald

€ 3,75

1

4v, 3v in vv, haak aan de andere kant van de opzetlossen verder, 3v, haak nog 2v in laatste v (= 12v)

2

4v, (3v in vv)3x, 4v, 2v in vv (= 19v)

3

6v, (2v in vv, 1v)3x, 5v, (2v in vv)2x (= 24v)

4

8v, (2v in vv, 1v)3x, 8v, (2v in vv)2x (= 29v)

5

10v, (2v in vv, 1v)3x, 10v, (2v in vv)2x, 1v (= 34v) niet meer sluiten met een hv maar in spiralen verder
haken.

6

t/m 8: 34v

9

10v, (2v sam, 1v)3x, 15v (= 31v)

10

31v

11

8v, (2v sam, 1v)3x, 14v (= 28v)

12

28v

13

6v, (2v sam, 1v)3x, 13v (= 25v)

14

4v, (2v sam)3x, 15v (= 22v)

15

t/m 17: 22v. Vul de voet op.

18

(4v, 2v sam, 3v, 2v sam)2x (= 18v)

19

t/m 20: 18v

21

(4v, 2v sam)3x (= 15v)

22

t/m 24: 15v

25.

Haak nog 4v zodat je aan de zijkant van het
een uitkomt. Vul het been verder op. De
bovenste 3 toeren niet opvullen. Vouw het
been dubbel en haak nu door beide lagen.
Haak 7v. Knip de draad af en haal deze door
de lus. Haak nog een been.

Armen
Haak in spiralen.
1

6v in magische ring

2

(2v in vv)6x (= 12v)

3

(1v, 2v in vv)6x (= 18v)

4

18v

5

(1v, 2v in vv)9x (= 27v)

6

t/m 9: 27v

10

(7v, 2v sam)3x (= 24v)

11

(6v, 2v sam)3x (= 21v)

12

(1v, 2v sam)7x (= 14v)
Vul hand op.

13

t/m 26: 14v
Vul de arm verder op. De bovenste 3 toeren niet opvullen. Vouw de arm dubbel en haak nu door beide
lagen. Haak 6v. Knip de draad af en haal deze door de lus. Haak nog een arm.

2

Lijf en hoofd
1

6v in magische ring (= 6v)

2

(2v in vv)6x (= 12v)

3

(1v, 2v in vv)6x (= 18v)

4

(2v in vv, 4v, 2v in vv)3x (= 24v)

5

(2v in vv, 6v, 2v in vv)3x (= 30v)

6

(2v in vv, 8v, 2v in vv)3x (= 36v)

7

(2v in vv, 10v, 2v in vv)3x (= 42v)

8

(2v in vv, 12v, 2v in vv)3x (= 48v)

9

(7v, 2v in vv)6x (= 54v)

10

9v, neem het 1e been en haak nu door zowel de steken van het been als het lijf, haak 7v door beide
lagen, 4v, neem nu het 2e been en haak door zowel de steken van het been als het lijf, haak 7v door
beide lagen, 27v (=54v)

11

(8v, 2v in vv)6x (= 60v)

12

t/m 15: 60v

16

10v, (2v in vv, 4v)4x, 2v in vv, 29v (= 65v). Deze meerdering vormen de buik.

17

t/m 19: 65v

20

10v, (2v sam, 4v)4x, 2v sam, 29v (= 60v)

21

(8v, 2v sam)6x (= 54v)

22

t/m 23: 54v

24

(7v, 2v sam)6x (= 48v)

25

t/m 26: 48v

27

(6v, 2v sam)6x (= 42v)

28

t/m 29: 42v

30

8v, neem de 1e arm en haak nu door zowel de steken van
de arm als het lijf, haak 6v door beide lagen, 10v, neem nu
de 2e arm en haak door zowel de steken van de arm als het
lijf, haak 6v door beide lagen, 12v (=42v)

31

(5v, 2v sam)6x (= 36v)

32

36v

33

(4v, 2v sam)6x (= 30v)

34

(3v, 2v sam)6x (= 24v)
Vul het lijf op. Stop extra vulling op de plaats voor de buik waar de meerderingen zijn gemaakt.

35

Vanaf hier begint het hoofd: (1v, 2v in vv)12x (= 36v)

36

(5v, 2v in vv)6x (= 42v)

37

(6v, 2v in vv)6x (= 48v)

38

t/m 48: 48v

49

(6v, 2v sam)6x (= 42v)

50

42v

51

(5v, 2v sam)6x (= 36v)
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52

36v

53

(4v, 2v sam)6x (= 30v)

54

(3v, 2v sam)6x (= 24v)

55

(2v, 2v sam)6x (= 18v)
Vul het lijf en het hoofd verder op.

51

(1v, 2v sam)6x (= 12v)

52

(2v, 2v sam)3x (= 9v)
Knip de draad af. Neem nu de afgeknipte draad en haal
deze door de buitenste lusjes van de laatste 9v. Trek de
draad voorzicht en zachtjes aan zodat de opening zich
sluit.

Snuit
De snuit wordt niet in spiralen gehaakt. Sluit elke toer met een hv in de 1e v. Haak een losse. De 1e v haak je
in dezelfde vaste waar ook de hv is gehaakt. NB: Bij het begin van de een nieuwe toer sla altijd de hv en de
losse van de vorige toer over.
1

6v in magische ring

2

(2v in vv)6x (= 12v)

3

(1v, 2v in vv)6x (= 18v)

4

(2v, 2v in vv)6x (= 24v)

5

(3v, 2v in vv)6x (= 30v)

6

(4v, 2v in vv)6x (= 36v)

7

t/m 9: 36 v
Knip de draad niet te kort af. Gebruik deze draad om de
snuit aan de voorkant van het hoofd te naaien. Onderkant
van de snuit begint tussen toer 33 en 34 van het lijf/hoofd.
Bovenkant van de snuit komt tussen 42 en 43. Bevestig de
snuit ovaal vormig op kop. Laat de laatste paar steken nog
even open en vul de snuit eerst op. Sluit daarna ook de
laatste opening.

Oren
De oren worden niet in spiralen gehaakt. Sluit elke toer met een hv in de 1e v. Haak een losse. De 1e v haak
je in dezelfde vaste waar ook de hv is gehaakt.
1

6v in magische ring

2

(2v in vv)6x (= 12v)

3

(1v, 2v in vv)6x (= 18v)

4

(2v, 2v in vv)6x (= 24v)

5

t/m 6: 24v
Knip de draad niet te kort af. Gebruik deze draad om het oor aan het hoofd te naaien. Vouw het oor
dubbel. Onderkant van het oor komt tussen toer 37 en 38. Bovenkant oor komt tussen toer 48 en 49.
Tussen de onderkant van het oor en de snuit moet je 4 steken overlaten.
4

Staart
De staart wordt niet in spiralen gehaakt. Sluit elke toer met een hv in de 1e v. Haak een losse. De 1e v haak je
in dezelfde vaste waar ook de hv is gehaakt.
1

6v in magische ring

2

(2v in vv)6x (= 12v)

3

(3v, 2v in vv)3x (= 15v)

4

t/m 5: 15v
Knip de draad af en gebruik deze om de staart aan het lijf te naaien. Onderkant staart komt tussen toer
8 en 9. Bovenkant staart komt tussen toer 13 en 14.

Afwerking
Borduur met platsteken een driehoek vormige neus op de snuit van de beer.
Desgewenst kan je ook nog een mond borduren. Borduur de ogen. Borstel de
beer tot deze pluizig genoeg is.

Dit patroon is eigendom van Martine Scheide©.
Je mag je zelf gemaakte item verkopen, mits dit in kleine oplages gebeurt en mijn naam als ontwerper bij je
omschrijving wordt vermeld.
Voor informatie mail naar info@hobbyiaan.nl of kijk op www.hobbyiaan.nl.
Beer Erna Patroon V220517
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