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Welkom bij deel 2 van de Otis Giraffe Cal! Dit deel 

zal over de giraffenvlekken gaan.  

Foto tutorials zijn beschikbaar voor dit gedeelte (op 

de blog), het laat zien hoe ze op het lichaam 

bevestigd worden. Hiermee krijg je een idee hoe het 

werkt. Als je de video tutorials voor deze series volgt, 

zal in deel 3, 4 en 5 zien hoe het aan elkaar zetten 

in zn werk gaat.  

Een video tutorial om de vlekken te haken is 

beschikbaar! 

 

 

Giraffenvlekken  .................................................. 2 

Schriftelijke haak instructie ................................ 2 

Bekijk hier de instructievideo voor de 

giraffenvlekken ....................................................  

Meehaken instructie ............................................ 3 

Schriftelijke haak instructie en handig naslagwerk 

voor de delen3, 4 & 6 ......................................... 3 

 

Kom langs op het Engelse blog over dit ontwerp: 

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

otis-giraffe-cal-part-2  

 

Om straks zo min mogelijk aan elkaar te hoeven naaien, moeten de vlekken als eerste gehaakt worden. Dat wil 

zeggen, wanneer je gekozen hebt voor de aanbevolen optie 2 – meehaken. Wanneer je de algemene methode 

volgt, kun je ook de vlekken achteraf haken. Deze uitleg zal ook laten zien hoe je de vlekken meehaakt. 

 

Er zijn twee maten van vlekken – KLEIN EN GROOT. Beiden worden in spiraal gehaakt met de goede kant naar 

je toe. *Opmerking: Wanneer je de vlekken later op je giraf naait, kun je ook je eigen vorm ontwerpen of het 

aantal wijzigen. 

Maak 19 GROTE vlekken – 1 per arm, 2 per been, 9 voor het lijf & 4 voor het hoofd. 

Maak 16 KLEINE vlekken – 1 per arm, 2 per been, 7 voor het lijf & 3 voor het hoofd. 

*Gebruik de accentkleur. 

Toer 1: 4v (klein) of 6v (groot) in een magische ring (4 of 6 steken). 

Toer 2: 2v in iedere v, sluit met een hv in de eerste steek van de toer. Hecht af. (laat een lange draad achter – 

algemene methode) (8 of 12 steken). 

Je hoeft de eindjes niet weg te werken omdat je ofwel die draden gebruikt om de vlek vast te naaien, of je 

verstopt ze onder de vlek wanneer je deze meehaakt. 

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-2
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-2
https://www.youtube.com/watch?v=LpmXjwRVAVQ
https://www.youtube.com/watch?v=LpmXjwRVAVQ
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-2
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-2
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
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Er is één foto-uitleg gemaakt om te laten zien hoe de grote vlek vastgemaakt wordt door die mee te haken, 

instructies voor de kleine vlekken staan daarbij omdat de essentie hetzelfde is.  

De kleine vlek wordt meegehaakt in 4 toeren – 2 steken van de vlek per ronde. De grote vlek wordt meegehaakt 

over 5 toeren – 3 steken van de vlek haak je mee met de eerste en laatste toer en 2 steken van de vlek in de 

overgebleven 3 toeren. 

Stap 1: Hou de vlek ondersteboven met de goede kant tegen de goede kant van je werk. 

Stap 2: Steek de haaknaald eerst in de volgende steek van je werk EN dan in een willekeurige steek van de 

grote of kleine vlek. Als het goed is heb je nu twee steken op je haaknaald → haak een v om de twee 

steken aan elkaar te haken. 

Stap 3: Haal de draadeinden van de vlek naar de binnenkant van je werk voor je de volgende steek haakt. 

Stap 4: Steek je haaknaald in de volgende steek van je werk EN in de volgende steek van de vlek. Twee steken 

op je haaknaald → haak een v om de twee steken aan elkaar te haken. (Kleine Vlek – GA NAAR Stap 6) 

Stap 5: Herhaal Stap 4. (ALLEEN voor de grote Vlek) 

Stap 6: Duw de vlek omhoog zodat de verkeerde kant van de vlek naar je toe wijst en tegen de goede kant 

van je werk gedrukt wordt – eerste toer van het meehaken is klaar. 

Stap 7: Wanneer je bij de steek komt vóór de samengehaakte steek (in de toer eronder), steek je je haaknaald 

in die steek van je werk EN in de dichtstbijzijnde steek van de vlek. Twee steken op je haaknaald → haak 

een v om de twee steken aan elkaar te haken. 

Stap 8: 3v (Grote Vlek) OF 2v (Kleine Vlek) (alleen in je werk, niet in de vlek). 

Stap 9: Steek je haaknaald in de volgende steek van je werk EN in de dichtstbijzijnde steek van de vlek. Twee 

steken op je haaknaald → haak een v om de twee steken aan elkaar te haken– de volgende toer van het 

meehaken van de vlek is klaar. 

Stap 10: Herhaal Stappen 7-9 voor de volgende TWEE (Grote Vlek) OF EEN (Kleine Vlek) meehaaktoer(en). 

Stap 11: Wanneer je bij de steek recht boven de eerste samengehaakte steek komt, steek je je haaknaald in 

deze steek van je werk EN in de dichtstbijzijnde steek van de vlek. Twee steken op je haaknaald → haak 

een v om de twee steken aan elkaar te haken. (Kleine Vlek – GA NAAR Stap 13) 

Stap 12: Steek je haaknaald in de volgende steek van lijf of hoofd EN in de volgende steek van de vlek. Twee 

steken op je haaknaald → haak een v om de twee steken aan elkaar te maken. (ALLEEN grote vlek) 

Stap 13: Herhaal Stap 12 om de laatste steek van de vlek aan het lijf of hoofd vast te haken – vlek vastgehaakt. 

Gebruik in de rest van het patroon onderstaande korte, kleurgecodeerde samenvatting voor de verschillende 

stappen voor het meehaken van de vlekken. Let wel op de kleine verschillen als er meerderingen of minderingen 

zijn. 

Stap 1-6 = 3v haak een grote vlek mee; OF = 2v haak een kleine vlek mee     |     Stap 7 of 9 = v vlek meehaken. 

Stap 11-13 = 3v haak resterende steken van de grote vlek; OF =  2v haak resterende steken van de kleine vlek 

mee. 

 

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/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-2
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/crocheting-treasures-communities-groups
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/

