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Dit amigurumipatroon bevat geschreven instructies 

voor het haken van een schattig klein girafje van 

katoen of een grotere giraf met dikker garen. 

Je kunt de vlekken, ledematen (armen, benen, staart) 

en het gezicht (ogen, oren, hoorntjes en snuit) 

meehaken met het lijf en het hoofd of ervoor kiezen 

die er later op te naaien. (Zie opmerkingen patroon) 

Meehaken is sneller en veel makkelijker dan het lijkt. 

Foto-tutorials (op het blog) en links naar video’s, die 

laten zien hoe je ze mee haakt, staan in het patroon 

Wil je toch liever opnaaien dan zijn er tips voor de 

juiste plaatsbepaling. 

Volg het TRADITIONELE patroon wanneer je de 

delen aan elkaar haakt OF the AANBEVOLEN 

versie als je join-as-you go doet. 

 

 TWEE kleuren naar keuze in een garendikte 

naar keuze – ongeveer 180 meter in dun 

katoen (Circulo Clea / Aunt Lydia’s / DMC Traditions) – 

of twee keer de hoeveelheid als je dikker 

garen gebruikt: 

 ongeveer 100 meter in de HK – geel 

 ongeveer 80 meter in AK – oranje of bruin  

 restjes zwart + oogkleur OF 

veiligheidsoogjes  

 haaknaald 1,5 mm OF 4 mm OF de haaknaald 

waarmee je strak kunt haken met het gekozen 

garen. 

 

 

Kom langs op het Engelse blog over dit ontwerp: 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-

otis-giraffe-cal-part-1  

 

Deel 1: Introductie  .............................................. 2 

Materialen, ondersteuning, vereiste ervaring  .... 2 

Afkortingen, grootte, stekenproef, opmerkingen 

patroon  ............................................................. 3 

Bekijk de introductie video hier ............................  

Deel 2: Giraffenvlekken .........................................  

Algemene instructie  ............................................  

Meehaken instructie .............................................  

Deel 3: Giraffen lichaamsdelen ............................  

Giraffenarm, Giraffenbeen & Giraffenstaart  .........  

Algemene instructie ..........................................  

Meehaken instructie  ........................................  

Deel 4: Giraffenlijf .................................................  

Algemene instructie  ............................................  

Meehaken instructie .............................................  

Deel 5: Giraffengezicht .........................................  

Giraffennuit, Giraffenoor, Giraffenoog (onverplicht) 

& Giraffenhoorntje ................................................  

Deel 6: Giraffenhoofd ............................................  

Algemene instructie  ............................................  

Meehaken instructie .............................................  

 

 

Dit haakpatroon en de bijbehorende foto’s vallen onder het copyright van Rebeckah Ferger van 

www.rebeckahstreasures.com. Dit patroon is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Geen enkel deel van deze pdf 

mag op geen enkele manier gekopieerd of verspreid worden. Wanneer je hetgeen je maakt aan de hand van dit 

patroon verkoopt, verwijs dan alsjeblieft naar “Rebeckah Ferger” van “Rebeckah’s Treasures” als de ontwerpster. 

©All Rights Reserved, 2017. 

Ondersteuning! Als je vragen hebt of hulp 

nodig hebt bij dit patroon, 

 via het formulier op mijn website. Ik 

help je graag en beantwoord je vraag zo 
spoedig mogelijk. 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-1
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-1
https://www.youtube.com/watch?v=8SL7iqwKT5s
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
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 *…** – herhaal de instructie tussen de 

sterretjes één maal of zoals beschreven ~ 
instructies zijn gekleurd voor het makkelijk 

herhalen.  

 (…) – haak ALLE steken tussen de haakjes in 

de aangegeven ruimte of steek.  

 […] – haak steken tussen vierkante haakjes 

zoveel keer als aangegeven  

 a.l. – in de achterste lus  

 l – losse(n) 

 hst – half stokje 

 HK – hoofdkleur  

 t – toer(en)  

 v – vaste(n)  

 2v-samen – 2 vasten samenhaken *1 (zie 

opmerkingen patroon) 

 hv – halve vaste  

 r. – ruimte(n)  

 samen – samen  

 

Garen voor haaknaald 1,5 mm geeft een 18 cm grote 

giraf.  

Garen voor haaknaald 4 mm geeft een 38 cm grote 

giraf. 

*LET OP: De genoemde afmetingen van de giraf zijn 
gemiddelden. De grootte van jouw giraf kan 
afwijken, afhankelijk van het gekozen garen, de 
gebruikte haaknaald en hoe vast je haakt. Speel met 
één van die factoren om de gewenste grootte te 
krijgen. 

 

Een stekenproef is niet belangrijk in dit patroon. Je 

hebt wel een haaknaald nodig waarmee je strak kunt 

haken met het gekozen garen. 

 

In het patroon zal er regelmatig een splitsing zijn 

voor de twee opties. ALGEMEEN betekent dat de 

onderdelen later aan elkaar genaaid worden. 

MEEHAKEN betekent dat je de kleine onderdelen 

van het lijf vasthaakt aan de grotere onderdelen 

terwijl je die haakt. Volg de instructies die het beste 

passen bij je ervaring of voorkeur. 

Voor dit patroon is het van belang dat je kennis hebt 

van de basis haaksteken (l, hv, v, hst), het haken in 

toeren en het rondhaken, de magische ring, haken 

in de achterste lus en minderen en meerderen. 

Wanneer een getal staat achter een steek, haak 

dan over dat aantal steken. Echter, wanneer een 

getal voor de steek staat, dan betekent dit dat je 

mindert en deze steken in de volgende aangegeven 

steek of lossenruimte haakt. 

Gebruikte speciale steken zijn de onzichtbare 

mindering (zie opmerking *1) en spiegelhaken (zie 

opmerking *2). 

*1 Minderen of samenhaken (2v-samen) is het 

mooist als je de onzichtbare mindering gebruikt. Dan 

werk je in ofwel de voorste lussen of de achterste 

lussen van de steken alsof het de lussen van één 

steek zijn. In dit patroon gebruiken we ALTIJD de 

ACHTERSTE LUSSEN van de steken. Ken je deze 

techniek niet, bekijk dan mijn video hier… 

*2 Spiegelhaken word gebruikt om de oren mooier 

en gladder te maken. Spiegelhaken doe je door je 

haaknaald aan de verkeerde kant van je werk van 

achter naar voren in de vaste te steken, in plaats 

van voren naar achteren zoals je normaal zou doen. 
Ken je deze techniek niet, bekijk de Engelse video van 

Sad Days Crochet’s hier… 

Houdt de verkeerde kant van het werk naar je toe 

voor alle onderdelen van het lijf, behalve de ogen 

(goede kant naar je toe) en de oren (oneven rijen 

is de goede kant). 

Haak in spiraal, keer niet aan het eind, tenzij dit in 

het patroon staat. 

De hoofdkleur die ik gebruik is geel en de 

accentkleur is oranje. Gebruik vooral je eigen 

kleuren.

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/invisible-decrease-2tog-crochet-stitch-tutorial
http://www.youtube.com/watch?v=7Xwgcxh7FAU
http://www.youtube.com/watch?v=7Xwgcxh7FAU
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De armen, benen en hoorntjes beginnen allemaal met de accentkleur en wisselen dan naar de hoofdkleur bij 

de laatste mindering.  

Het is misschien makkelijker om de onderdelen van de giraf stukje bij beetje te vullen terwijl ze gemaakt worden. 

Of vul alle onderdelen op het eind. Onthoudt dat je meer vulling gebruikt dan je nodig denkt te hebben; de vulling 

zal met de tijd inzakken. 

Als een ‘lange draad op het eind’ geadviseerd wordt, hou dan een draad van ongeveer 20 cm aan, misschien 

wat langer als je dik garen gebruikt. 

Zorg dat je de basissteken voor het in elkaar naaien van haakwerk kent: de oversteek en de rijgsteek. 

Aanvullende opmerkingen zitten in het patroon daar waar nodig. 

 

Je hebt weinig ervaring nodig voor deze methode omdat je alleen de basissteken en –technieken hoeft te 

kennen. 

Als je een beginner bent en je oefent nog met de basissteken of je wilt gewoon de algemene methode gebruiken, 

volg dan optie 1. Deze methode verschilt niet van andere amigurumi’s. 

Voor het lijf en het hoofd staan er extra kaders met tips naast de instructie. Deze tips gebruik je om de plaats 

aan te geven waar later de ledematen en het gezicht moeten komen. Dit maakt het in elkaar naaien straks 

makkelijker. 

 

Je hebt voor deze methode een redelijke haakervaring nodig vanwege de techniek die gebruikt wordt om de 

onderdelen aan elkaar te haken. 

Als je de basissteken prima onder de knie hebt en je wilt zo min mogelijk moeten naaien, dan raad ik je aan om 

optie 2 te proberen. Je zult blij zijn dat je het gedaan hebt! 

Bij deze optie is het nodig dat je een extra techniek beheerst, namelijk het haken door twee of drie lagen. 

Wanneer je de onderdelen (vlekken, ledematen, gezicht) aan het lijf of het hoofd haakt, steek je haaknaald dan 

altijd eerst in de steek van het lijf of het hoofd en DAARNA in het onderdeel wat je vast wilt haken. 

Wanneer je aan het einde van de uitleg ‘minderen’ of ‘meerderen’ ziet staan, dan minder of meerder je in het 

lijf of hoofd (net waaraan je aan het werken bent). Dit wordt neergezet als de mindering of meerdering samenvalt 

met het aanhaken van een onderdeel.  

Wanneer je moet meerderen tijdens het meehaken, haak je je meerdering in de steek waarmee je zojuist de 

delen verbonden hebt, maar dan alleen in de steek van het lijf of hoofd, niet nog een keer door het onderdeel 

wat meegehaakt moest. Het kan ook anders, haak eerst een steek in het lijf of hoofd en haak dan de meerdering 

in diezelfde steek maar haak nu het onderdeel mee vast. 

Wanneer je moet minderen, haak dan een onzichtbare 2v-samen terwijl je de delen   als volgt aan elkaar haakt: 

Steek je haaknaald door de achterste lus van de eerste steek van het lijf (of hoofd) en daarna door de achterste 

lus van de tweede steek van het lijf (of hoofd), pas daarna steek je je haaknaald in de steek van het mee te 

haken onderdeel. 

Bij de uitleg voor het lijf en het hoofd staan KADERS MET TIPS voordat je begint met het meehaken van de 

ledematen, vlekken en het gezicht. Lees deze alsjeblieft want daarin staat belangrijke informatie om je te 

helpen! 
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Deel het met ons! Gebruik hashtag #OtisGiraffeCAL, Tag @beckastreasures via Instagram of 

Twitter; of WORDT LID van één van mijn Crocheting Treasures groepen/communities op Facebook, 

Ravelry or Google+, of WORDT LID van de CAL – Crochet A Long Facebook Group. 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/crocheting-treasures-communities-groups
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/

