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Welkom bij deel 4 van de Otis Giraffe Cal! Dit deel 

zal over de giraffenlijf gaan. 

Je kunt de ledematen (armen, benen, staart) 

meehaken met het lijf of ervoor kiezen die er later op 

te naaien – UW KEUZE.  

Foto tutorials zijn beschikbaar voor dit gedeelte (op 

de blog) laten zien hoe de arm en been bevestiging 

werken. Of bekijk de instructievideo voor het lichaam 

in plaats daarvan! *Let op, de video tutorials zijn voor de 

werkwijze van het meehaken methode, dus verander 

gewoon elke "join" te borduren een regelmatige v of 2v-

samen (afhankelijk van de steek wordt gewerkt) voor in 

de plaats. 

 

Kom langs op het Engelse blog over dit ontwerp: 

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

otis-giraffe-cal-part-4  

Giraffennlijf .......................................................... 2 

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

Algemene instructie ........................................ 2 

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

Bekijk de instructie video hier ...............................  

 

 

 

Maak er één in de hoofdkleur. 

Het giraffenlijf wordt in spiraal omhoog gehaakt vanaf de onderkant. Keer niet aan het eind van je toer. *Goede 

kant naar je toe. 

Volg de instructies voor de ALGEMENE WERKWIJZE of DE WERKWIJZE VAN HET MEEHAKEN net waar je 
voor kiest. 

 

Gebruik de kaders met tips om steken te markeren. Dit maakt het aannaaien straks makkelijker! 

Toer 1: 6v in een magische ring (6 steken). 

Toer 2: 2v in iedere v (12 steken). 

Toer 3: [1v, 2v in de volgende v] 6 keer (18 steken). 

Toer 4: [2v, 2v in de volgende v] 6 keer (24 steken). 

Toer 5: [3v, 2v in de volgende v] 6 keer (30 steken). 

Toer 6: [4v, 2v in de volgende v] 6 keer (36 steken). 

Toer 7: [5v, 2v in de volgende v] 6 keer (42 steken). 

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-4
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-4
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-4
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-4
https://youtu.be/D2fVklf6VJ4
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
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Toer 8: [6v, 2v in de volgende v] 6 keer (48 steken). *Zie eerste kader met tip voordat je aan toer 9 begint. 

 Toer 9-14: 48v – 6 toeren (48 steken). 

Begin met het minderen… 

Toer 15: [6v, 2v samenhaken in de achterste 

lus] 6 keer (42 steken). 

Toer 16: [5v, 2v samenhaken in de achterste 

lus] 6 keer (36 steken). 

Toer 17-18: 36v – 2 toeren (36 steken). 

Toer 19: [4v, 2v samenhaken in de achterste lus] 6 
keer (30 steken). *Zie tweede kader voordat je aan 

toer 20 begint. 

Toer 20: [3v, 2v samenhaken in de achterste lus] 6 
keer (24 steken). 

Begin met de nek … 

Toer 21: 5v, 2v samenhaken in de achterste lus x 2, 6v, 2v samenhaken in de achterste lus x 2, 5v (20 steken). 

Het is handig om nu te beginnen met het vullen van het lijf… 

Toer 22-29: 20v – 8 toeren (20 steken). 

Toer 30: 4v, 2v samenhaken in de achterste lus, 8v, 2v samenhaken in de achterste lus, 4v, sluit met een halve 

vaste en hecht af, laat een lange draad over (18 steken). 

Vul het lijf en de nek volledig met vulling. 

Druk de opening van het been dicht zodat de steken één lijn vormen – zorg ervoor dat de 2e & 4e steek en de 

11e & 13e steek tegenover elkaar zitten (de lijn is dan parallel met de voet). Naai met de lange overgebleven draad 

en met oversteekjes het been aan de gemarkeerde steken van toer 9 van het lijf. Zorg dat je de kant van de 

teen van het rechterbeen vastmaakt aan steek 14 en aan steek 28 het linkerbeen. Hecht af. 

Druk de opening van de staart dicht zodat de steken één lijn vormen. Naai met de lange overgebleven draad en 

met oversteekjes de staart aan de gemarkeerde steken van toer 9 van het lijf. Hecht af. 

Druk de opening van de arm dicht zodat de steken één lijn vormen – zorg ervoor dat de 1e & 12e steek en de 6e 

& 7e steek tegenover elkaar zitten (de lijn staat dan loodrecht op de hand). Naai met de lange overgebleven draad 

en met oversteekjes de armen aan de gemarkeerde steken van toer 20 van het lijf. Zorg dat de hand naar het 

lijf toe wijst. Hecht af. 

Werk al je draadjes weg. Leg je werk weg en ga verder met de giraffensnuit – BESCHIKBAAR in deel 5! 

 

Leg de armen, benen, staart en zeven kleine + negen grote vlekken klaar. *Werk ALLEEN in de steken van 

het lijf tenzij anders beschreven. Let op, steeds als je een vlek of ledemaat meehaakt, steek je je haaknaald 

eerst in de steek van het lijf. En gebruik de kaders met tips voor plaatsing als je begint met het meehaken van 

de ledematen! 

Toer 1: 6v in een magische ring (6 steken). 

Toer 2: 2v in iedere v (12 steken). 

Toer 9 – TIP: naai BENEN + STAART later vast aan het lijf! 

Markeer steken #7-14 (rechterbeen), #28-35 (linkerbeen) en 

#45-46 (staart) op toer 9. 

 

Rnd 20 – TIP: naai ARMEN later vast aan het lijf! 

Markeer steken #4-9 (rechterarm) en #16-21 

(linkerarm) op toer 20. 
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Toer 3: 1v, 2v in de volgende v, 2v waarmee je een kleine vlek meehaakt, 1v in dezelfde steek van het lijf – dat 

is de meerdering, 1v, 2v in de volgende v, 2v waarmee je een grote vlek meehaakt, 1v in DEZELFDE steek 

van het lijf waarbij je de volgende steek van de vlek meehaakt – dat is een meerdering, [1v, 2v in de volgende 

v] 2 keer (18 steken). 

Toer 4: 2v, * 1v vlek meehaken, 1v in dezelfde steek van het lijf – dat is een meerdering,** 1v, 1v vlek 

meehaken, 2v in de volgende v, 2v, herhaal van * tot **, 2v, herhaal van * tot **, 2v, 2v in de volgende v, 

1v, 2v waarmee je een grote vlek meehaakt, 1v in DEZELFDE steek van het lijf waarbij je de volgende steek 

van de vlek meehaakt – dat is een meerdering (24 steken). 

Toer 5: 2v, 1v vlek meehaken, 2v in de volgende v, 1v vlek meehaken, 2v, 2v in de volgende v, 3v, * 1v vlek 

meehaken, 1v in dezelfde steek van het lijf – dat is een meerdering,** 2v, 1v vlek meehaken, 2v in de 

volgende v, 4v, 1v in DEZELFDE steek van het lijf waarbij je de volgende steek van de vlek meehaakt – dat is 

een meerdering, 3v, herhaal van * tot ** (30 steken). 

Toer 6: 3v, 2v laatste steken van de kleine vlek meehaken, 1v in dezelfde steek van het lijf – dat is een 

meerdering, 4v, 2v in de volgende v, 2v, 1v vlek meehaken, 1v, 2v in de volgende v, 1v vlek meehaken, 3v, 

2v in de volgende v, 4v, 1v vlek meehaken, 1v in dezelfde steek van het lijf – dat is een meerdering, 3v, 1v 

vlek meehaken, 2v in de volgende v (36 steken). 

Toer 7: [5v, 2v in de volgende v] 2 keer, 5v, 1v vlek meehaken, 1v in DEZELFDE steek van het lijf waarbij de 

volgende steek van de vlek meehaakt – dat is een meerdering, 1v waarbij je de laatste steek van de grote 

vlek meehaakt, 4v, 2v in de volgende v, 5v, 1v vlek meehaken, 1v in dezelfde steek van het lijf – dat is een 

meerdering, 2v, 1v vlek meehaken, 2v, 2v in de volgende v (42 steken). 

Toer 8: [6v, 2v in de volgende v] 2 keer, 3v waarmee je een grote vlek meehaakt, 3v, [2v in de volgende v, 6v] 

2 keer, 1v, 1v in DEZELFDE steek van het lijf waarbij de volgende steek van de vlek meehaakt – dat is een 

meerdering, 2v waarbij je de laatste steken van de grote vlek meehaakt, 4v, 2v in de volgende v (48 steken). 

 

Toer 9 (toer waarin je been/staart meehaakt): 6v. Begin met het meehaken van het rechterbeen → hou het been zo 

dat de lijn (van het dichtgeknepen been) parallel loopt met de teen. De teen moet van de stekenmarkeerder af wijzen. 

Haak 8v waarbij je de 8 steken van het been meehaakt (haak eerst steken 11 & 13 van dit been, daarna steken 

10 & 14 en zo verder, eindigend met steken 4 & 2 – in steken 12 & 3 van BEIDE benen wordt niet gehaakt) – 

rechterbeen vastgemaakt. 1v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 7v. Herhaal dezelfde 

meehaakinstructie voor het linkerbeen → haak mee met de volgende 8v – dit keer wijst de teen naar je toe, 

maar nog steeds wijst hij af van de stekenmarkeerder (haak eerst steken 2 & 4 van dit been mee, gevolgd door steken 

1 & 5, 18 & 6 en zo verder; eindigend met steken 13 & 11) – linkerbeen vastgemaakt. 3v waarbij je een grote vlek 

vastmaakt, 6v. Begin met het meehaken van de de staart → haak 2v waarbij je de staart meehaakt – staart 

vastgemaakt. 2v. (48 steken).  

Toer 9 – TIP voor het meehaken van de BENEN en STAART: 

Hou het been of de staart rechtop tegen de ACHTERKANT van je werk zodat de GOEDE kanten tegen 

elkaar zitten. Iedere steek waarbij je een been of de staart meehaakt, ga je door 3 lagen: eerst steek je 

je haaknaald in het lijf (verkeerde kant tegen de goede kant – laag 1), EN dan in twee tegenover elkaar 

liggende steken van de benen of de staart (goede kant tegen de verkeerde kant – laag 2 & verkeerde 

kant tegen de goede kant – laag 3). Wanneer je alle drie de steken op je haaknaald hebt, maak je de 

vaste af waarbij je het been of de staart aan het lijf bevestigt. 
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Toer 10: 9v, 3v waarmee je een grote vlek meehaakt, [3v, 1v vlek meehaken] 2 keer, 7v, 2v waarmee je een kleine 

vlek meehaakt, 5v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 9v (48 steken). 

Toer 11: 2v waarmee je een kleine vlek meehaakt, 6v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 2v, 1v vlek 

meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 6v, 1v vlek meehaken, 2v, 1v vlek meehaken, 4v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v 

vlek meehaken, 8v, 1v vlek meehaken (48 steken). 

Toer 12: 2v, 1v vlek meehaken, 5v, [1v vlek meehaken, 3v] 2 keer, 3v laatste steken van de grote vlek meehaken, 

7v, 1v vlek meehaken, 2v, 1v vlek meehaken, 4v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 8v, 1v vlek 

meehaken (48 steken). 

Toer 13: 2v, 1v vlek meehaken, 5v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 9v, 2v waarmee je een kleine vlek 

meehaakt, 3v, 2v laatste steken van de kleine vlek meehaken, 6v, 3v laatste steken van de grote vlek 

meehaken, 10v (48 steken). 

Toer 14: 2v laatste steken van de kleine vlek meehaken, 7v, 3v laatste steken van de grote vlek meehaken, 9v, 

1v vlek meehaken, 2v, 1v vlek meehaken, 5v, 3v waarmee je een grote vlek meehaakt, 9v, 2v waarmee je een 

kleine vlek meehaakt, 4v (48 steken). 

Begin met het minderen… 

Toer 15: De 2v samenhaken doe je altijd in de achterste lus → [6v, 2v samenhaken] 2 keer, 5v, 1v vlek 

meehaken, 2v samenhaken, 1v vlek meehaken, 4v, 1v vlek meehaken, 2v samenhaken, 2v, 1v vlek 

meehaken, 3v, 2v samenhaken, 1v, 1v vlek meehaken, 2v, 1v vlek meehaken, 1v, 2v samenhaken (42 steken). 

Toer 16: De 2v samenhaken doe je altijd in de achterste lus → 2v, 2v samenhaken, 1v, 2v waarmee je een 

kleine vlek meehaakt, 2v, 2v samenhaken, 5v, 2v samenhaken, 1v, 2v laatste steken van de kleine vlek 

meehaken, 2v, 2v samenhaken, 1v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 2v samenhaken, 3v, 1v vlek 

meehaken, 2v samenhaken, 1v vlek meehaken, 2v (36 steken). *Let op: De mindering in deze toer lijkt anders 

dan die van optie 1. Dit is vanwege de plek van de vlekken. 

Toer 17: 3v, 1v vlek meehaken, 2v, 1v vlek meehaken, 6v, 3v waarmee je een grote vlek meehaakt, 6v, 1v vlek 

meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 5v, 2v laatste steken van de kleine vlek meehaken, 2v (36 steken). 

Toer 18: 3v, 1v vlek meehaken, 2v, 1v vlek meehaken, 5v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 6v, 3v 

laatste steken van de grote vlek meehaken, 10v (36 steken). 

Toer 19: De 2v samenhaken doe je altijd in de achterste lus → 2v, 2v samenhaken, 2v laatste steken van 

de kleine vlek meehaken, 2v, 2v samenhaken, 2v, 1v vlek meehaken, 1v, 2v samenhaken, 1v, 1v vlek 

meehaken, 2v, [2v samenhaken, 4v] 2 keer, 2v samenhaken, 2v (30 steken). *Let op: De mindering in deze 

toer lijkt anders dan die van optie 1. Dit is vanwege de plek van de vlekken. 

 

Toer 20 – TIP voor het meehaken van de ARMEN: 

Hou de arm rechtop tegen de ACHTERKANT van je werk zodat de GOEDE kanten tegen elkaar zitten. 

Iedere steek waarbij je een arm meehaakt, ga je door 3 lagen: eerst steek je je haaknaald in het lijf 

(verkeerde kant tegen de goede kant – laag 1), EN dan in twee tegenover elkaar liggende steken van de 

arm (goede kant tegen de verkeerde kant – laag 2 & verkeerde kant tegen de goede kant – laag 3). Wanneer 

je alle drie de steken op je haaknaald hebt, maak je de vaste af waarbij je de arm aan het lijf bevestigt. 

Omdat toer 20 een toer met minderingen is, minder je ook tijdens het meehaken van de arm. In dit 

geval gaat de haaknaald eerst door de achterste lus van beide steken van het lijf EN DAN door de twee 

steken van de arm. 
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Toer 20 (toer waarin de arm meegehaakt wordt): De 2v samenhaken doe je altijd in de achterste lus → 3v. 

Begin met het meehaken van de rechterarm → hou de arm zo dat de lijn (van de dichtgeknepen arm) loodrecht op 

de hand staat. De hand wijst naar het lichaam – *2v samenhaken van het lijf waarbij je steken 6 & 7 van de arm 

meehaakt. Haak 3v waarbij je de volgende 3 steken van de arm meehaakt (haak eerst steken 5 & 8 van de 

arm, daarna steken 4 & 9 en tot slot steken 3 & 10). 2v samenhaken van het lijf waarbij je steken 2 & 11 van de 

arm meehaakt.** 1v waarbij je de volgende steek van het lijf samenhaakt met de laatste steken van de arm EN 

de eerstvolgende steek van de vlek (haaknaald gaat door 4 lagen voordat je de vaste afhaakt)– rechterarm 

vastgemaakt. 2v, sla 1 steek over, 1v vlek meehaken, 3v. Begin met het meehaken van de linkerarm → hou 

deze arm precies zoals de rechterarm – herhaal van * tot ** om de linkerarm vast te haken; 1v waarbij je de 

laatste steken van de arm meehaakt – linkerarm vastgemaakt. 2v, 2v samenhaken (24 steken). 

Begin met de nek… 

Toer 21: De 2v samenhaken doe je altijd in de achterste lus → 5v, 2v samenhaken x 2, 3v laatste steken 

van de grote vlek meehaken, 3v, 2v samenhaken x 2, 3v waarmee je een grote vlek meehaakt, 2v (20 steken).  

Het is handig om nu te beginnen met het vullen van het lijf… 

Toer 22-23: 14v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 1v – 2 toeren (20 steken). 

Toer 24: 1v, 3v waarmee je een grote vlek meehaakt, 7v, 2v waarmee je een kleine vlek meehaakt, 1v, 1v vlek 

meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 1v (20 steken). 

Toer 25: 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 5v, 1v vlek meehaken, 2v, 1v vlek meehaken, 1v, 3v laatste 

steken van de grote vlek meehaken, 2v (20 steken). 

Toer 26: 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 5v, 1v vlek meehaken, 2v, 1v vlek meehaken, 6v (20 steken). 

Toer 27: 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 6v, 2v laatste steken van de kleine vlek meehaken, 7v (20 

steken). 

Toer 28: 1v, 3v laatste steken van de grote vlek meehaken, 16v (20 steken). 

Toer 29: 20v (20 steken). 

Toer 30: De 2v samenhaken doe je altijd in de achterste lus → 4v, 2v samenhaken, 8v, 2v samenhaken, 

4v, sluit met een halve vaste, hecht af en laat een lange draad achter (18 steken). 

Werk al je draadjes weg. Leg je werk weg en ga verder met de giraffensnuit – BESCHIKBAAR in deel 5! 

 

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. 

De voorbeelden in de foto’s zijn gehaakt en ontworpen door Rebeckah Ferger. Getest op 

nauwkeurigheid door mijn testers: Debra C., Margie E., Ramona K., Sharon E., Sue B., Wendy B. en 

verschillende dames van de CAL – Crochet A Long Facebook Group. Alles is technisch geëdit door 

Theresa P. Allemaal heel erg bedankt dames!!! 

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

