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Welkom bij deel 5 van de Otis Giraffe Cal! Dit deel 

zal over de giraffengezicht gaan, met inbegrip van 

de snuit en haar borduurwerk gegevens, de oren, de 

ogen (optioneel) en de hoorns. 

Foto tutorials zijn beschikbaar voor dit gedeelte (op 

de blog) laten zien hoe het borduurwerk details van 

de snuit werken. Of bekijk de instructievideo voor het 

giraffengezicht in plaats daarvan! 

 

Kom langs op het Engelse blog over dit ontwerp: 

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

otis-giraffe-cal-part-5  

 

Giraffensnuit ........................................................ 2 

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

Schriftelijke borduurwerk instructie .................... 3 

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

Giraffenoren......................................................... 3 

Schriftelijke haak instructie ................................ 3 

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

Giraffenogen ........................................................ 4 

Schriftelijke haak instructie ................................ 4 

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

Giraffenhoorntjes ................................................ 4 

Schriftelijke haak instructie ................................ 4 

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

 

Maak er 1. (Gebruik de kaders met tips om steken te markeren. Dit maakt 
het borduren straks makkelijker!!) 

De giraffensnuit wordt in spiraal gehaakt van binnen naar buiten. Later zullen 

we de neusgaten en mond erop borduren aan de hand van foto’s. Keer niet 

aan het eind van je toer. *Goede kant naar je toe. 

*Start met de hoofdkleur. 

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: 1v, [2v in de volgende v, 2v] 5 keer, 2v in 

de volgende v, 1v (24 steken).  

Toer 5-8: 24v – 4 toeren (24 steken). 

Toer 9: [1v, 2v in de volgende v] 12 keer, sluit met een halve vaste in de eerste steek van de toer, hecht af (laat 

een lange draad achter als je straks de snuit aannaait – algemene werkwijze) (36 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.  

Toer 2-4 – TIP: Borduur de neusgaten en mond later! 

 Toer 2: #5-6 (rechter neusgat) + #11-12 (links). 

 Toer 4: #1-7 (mond). 

  

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
https://youtu.be/wjQQUmwOxD0
https://youtu.be/KByiBqCWJAA
https://youtu.be/3tfpW27HTYQ
https://youtu.be/RM1rkl81p4Y
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
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Gebruik de volgende stappen en de foto’s als voorbeeld…Je kunt natuurlijk je eigen neusgaten bedenken maar 

hou wel in de gaten dat steken 22-29 en steken 4-10 de boven- en onderkant van de snuit vormen. 

Stap 1: Rijg een lange draad van de accentkleur in een wolnaald – leg een knoop in de twee einden. 

Stap 2: Steek de naald van binnen (verkeerde kant) naar buiten (goede kant) in steek #6 van de snuit op toer 2. 

Stap 3: Steek terug in de stekenruimte direct onder degene waar je uit kwam (#5 van toer 2). Zorg dat het 

knoopje niet door je werk schiet door net voor het knoopje je naald tussen de dubbele draad door te halen. 

Trek strak aan.  

Stap 4: Steek nog een keer door de eerste stekenruimte naar buiten en door de tweede stekenruimte weer 

naar binnen. Bij de tweede of derde keer steek je opnieuw naar buiten door de eerste stekenruimte maar 

ga terug via de stekenruimte rechts naast de tweede stekenruimte die je net gebruikt hebt (je vormt een 

driehoek en de onderkant van het neusgat wordt breder). Herhaal dit laatste steekje hetzelfde aantal keren 

als je de eerste steek hebt gemaakt. Eerste neusgat is gemaakt. 

Stap 5: Steek aan de binnenkant van de snuit over naar de andere kant om het tweede neusgat te maken. 

Steek je naald van binnen naar buiten door steek #11 van toer 2 (dit is de vierde stekenruimte). 

Stap 6: Steek je naald weer naar binnen in de (vijfde) stekenruimte onder de steek waar je net uit kwam. (#12 

van toer 2) Herhaal deze steek zoals je bij het eerste neusgat gedaan hebt. 

Stap 7: Ga weer naar buiten door de vierde stekenruimte maar steek nu naar binnen in de stekenruimte van 

toer 1, onder de vierde steek, zodat je een driehoek vormt. Herhaal deze laatste steek hetzelfde aantal 

keren als je de andere steken hebt gemaakt. Tweede neusgat is gemaakt. 

 

De mond borduren we met dezelfde draad als die van de neusgaten… 

Stap 1: Steek de naald van binnen naar buiten door stekenruimte onder de vijfde steek van het neusgat (of 

steek #12 van toer 2). 

Stap 2: Steek aan de buitenkant over naar de andere kant van de snuit en steek je naald weer naar binnen 

door de stekenruimte onder het tweede neusgat. 

Stap 3: Steek van binnen naar buiten in het midden van de mond, net boven de draad. Sla om de monddraad 

heen en steek weer naar binnen door dezelfde stekenruimte zodat je de glimlach vastmaakt. *Deze stap is 

optioneel. 

Stap 4: Hecht tot slot de draad aan de binnenkant af door hem vast te knopen aan de begindraden. Maak een 

dubbele knoop en knip (niet té) kort af. 

De snuit wordt later gevuld. Leg opzij en ga verder met de giraffenoren hieronder…  

 

Maak er 2. 

Het giraffenoor wordt heen en weer, in gebogen rijen, van binnen naar buiten 

gehaakt. Oneven rijen zitten aan de goede kant. Gebruik de hoofdkleur. 

Rij 1: 6v in een magische ring, 1l, keer (6 steken). 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
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Rij 2: 2 spiegelvasten in iedere v, 1l, keer (12 steken). *spiegelvasten in de even rijen zorgen voor een mooie 

voorkant. 

Rij 3: 2v in de eerste steek, 2v, 2v in de volgende v, 4v, 2v in de volgende v, 2v, 2v in de volgende v, 1l, keer 
(16 steken). 

Rij 4: maak van alle steken spiegelsteken in deze rij → 4v, *2v in de volgende v, 1v, 2v in de volgende v,** 2v, 

herhaal van * tot **, 4v, 1l, hecht af (laat een lange draad over – algemene werkwijze) (20 steken). 

Leg opzij en ga verder met de giraffenogen of giraffenhoorntjes hieronder…  

 

Maak er 2, OF SLA deze instructie over als je veiligheidsoogjes gebruikt. 

Het giraffenoog wordt in spiraal gehaakt van binnen naar buiten, keer niet 

aan het einde van een toer. *De kant naar je toe is de goede kant. 

*Start met Zwart. 

Toer 1: (1v, 2 hst, 1v) in een magische ring, sluit met een hv in 

de eerste steek van de toer. Hecht af (4 steken). 

Toer 2: Maak een schuifknoop in de KLEUR VAN HET OOG. Houd de goede kant naar je toe → haak een 

vaste in dezelfde steek waar je de vorige toer met een hv gesloten hebt, 1v in dezelfde steek, 2 hst in ieder 

van de volgende 2 steken, 2v in de laatste steek (8 steken). 

Toer 6: 2v in de volgende v, 2v, 2 hst in ieder van de volgende 2 steken, 2v, 2v in de volgende v, sluit met een hv 

in de eerste steek van de toer, hecht af (met een lange draad – algemene werkwijze) (12 steken). 

Let op: De begindraad zal straks gebruikt worden om de ogen de vullen. Leg opzij en ga verder met de 

giraffenhoorntjes hieronder... 

 

Maak er 2. 

De giraffenhoortjes worden in spiraal gehaakt van boven naar beneden. Keer niet 

aan het eind van je toer. *Verkeerde kant naar je toe. 

*Start met de accentkleur. 

Toer 1: 4v in een magische cirkel (4 steken). 

Toer 2: 2v in iedere v (8 steken). 

Toer 3: 2v in iedere v (16 steken). 

Toer 4-7: 16v – 4 toeren (16 steken). 

Toer 8: 2v samenhaken in de achterste lus x 4 – wissel naar de hoofdkleur bij de laatste 

2v samenhaken, 8v (12 steken). 

Toer 9-15: 12v – 7 toeren, sluit met een halve vaste in de eerste steek van de laatste toer, hecht af (met een 

lange draad – algemene werkwijze) (12 steken). 

Vul de hoorntjes. Leg opzij en ga verder met het giraffenhoofd – BESCHIKBAAR in deel 6! 

https://www.youtube.com/watch?v=7Xwgcxh7FAU
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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. 

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/

