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Welkom bij deel 6 van de Otis Giraffe Cal! Dit deel 

zal over de giraffenhoofd gaan. 

Je kunt de het gezicht (ogen, oren, hoorntjes en 

snuit) meehaken met het hoofd of ervoor kiezen die 

er later op te naaien.– UW KEUZE. 

Foto tutorials zijn beschikbaar voor dit gedeelte (op 

de blog) tonen de hoorn, oor, oog en snuit 

toetreding. Of bekijk de instructievideo voor het 

hoofd 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-6  

Giraffenhoofd ...................................................... 2 

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

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

Meehaken instructie  ...................................... 4 

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

 

 

 

Make one in MC. 

Het giraffenhoofd wordt in spiraal gehaakt van boven naar beneden. Keer niet 

aan het eind van je toer. * Verkeerde 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). *Zie het eerste 

kader met tip voordat je met toer 3 start. 

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). 

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 3-6 – TIP: Naai de HOORNTJES later aan het hoofd! 

 Toer 3: #8-9 (rechts) + #17-18 (links). 

 Toer 4: #9 & 13 (rechts) + #21 & 1 (links). 

 Toer 5: #10 & 16 (rechts) + #25 & 1 (links). 

 Toer 6: #13-18 (rechts) + #31-35 & 1 (links). 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-6
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-6
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-6
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-6
https://youtu.be/H-McwtZlcdM
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
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Toer 6: [4v, 2v in de volgende v] 6 keer (36 steken). 

Toer 7: [3v in ieder van de volgende 2 steken, 16v] 2 keer 

(44 steken). *Zie het tweede en derde kader met tips 

voordat je met toeren 8 en 9 start. 

 Toer 8-9: 44v – 2 toeren (44 steken). 

Toer 10: [2v in ieder van de volgende 2 steken, 20v] 2 keer (48 steken). *Zie het vierde kader met tip voordat je 

start met toer 13. 

Toer 11-18: 48v – 8 toeren (48 steken). *Gebruik je veiligheidsoogjes? Markeer steken #8 & #16 van toer 11, 

zodat je straks de ogen op de juiste plek kunt zetten. 

 

Toer 19: [6v, 2v samenhaken in de achterste lus] 6 
keer (42 steken). 

Toer 20: [5v, 2v samenhaken in de achterste lus] 6 
keer (36 steken). 

Toer 21: [4v, 2v samenhaken in de achterste lus] 6 
keer (30 steken). 

Toer 22: [3v, 2v samenhaken in de achterste lus] 6 
keer (24 steken). 

Toer 23: [2v, 2v samenhaken in de achterste lus] 6 keer, sluit met een halve vaste in de eerste steek van de 

toer, hecht af (18 steken). 

Vul het hoofd volledig. 

Naai met de lange overgebleven draad van het 

lijf met oversteekjes het hoofd aan het lijf. Maak 

twee oversteekjes in iedere haaksteek voor de 

stevigheid. Zorg ervoor dat de laatste steek van 

het hoofd precies op de laatste steek van het lijf 

zit (Steken #9-13 = voorkant lijf; steken #18-4 = 

achterkant lijf; steken #5-9 = voorkant hoofd; 

steken #14-18 = achterkant hoofd). 

Trek steeds na een paar steekjes de draad goed 

strak. Vul de nek van de giraf nog een beetje bij 

voor je de opening volledig dicht naait. Naai de 

opening dicht. Hecht af. 

Vervolgens gebruik je steeds de lange 

overgebleven draad van het onderdeel om ze vast te naaien met oversteekjes. Naai de snuit, oren (vouw de oren 

eerst dubbel en naai de platte kant op zijn plek), hoorntjes (de uitstekende kant is de voorkant) en ogen op het hoofd. 

Gebruik de kaders met tip voor de juiste plaatsing. 

Naai tot slot op de dezelfde manier alle vlekken op de plekken waar je ze wil hebben. 

Rijg de lange overgebleven draad van de vlek door een wolnaald. Gebruik vervolgens oversteekjes om de vlek 

op de gewenste plek te naaien. Hecht af en werk je eindjes weg door ze in het lijf weg te steken. Herhaal met 

alle vlekken. 

Bevestig NU de veiligheidsoogjes op steken #8 & #16 van toer 11 als je die gebruikt. 

 

Toer 8-9– TIP: Naai OREN later aan het hoofd! 

 Toer 8: #18-20 (rechts) + #43-44 (links). 

 Toer 9: #1 (links). 

Toer 9-13 – TIP: Naai de OGEN later op het hoofd! 

 Toer 9: #6-8 (links) + #12-14 (rechts). 

 Toer 10: #7 & 11 (links) + #13 & 17 (rechts). 

 Toer 11-12: #6 & 11 (links) + #13 & 18 (rechts). 

 Toer 13: #8-10 (links) + #14-16 (rechts). 

Toer 13-23 – TIP: Naai de SNUIT later op het hoofd! 

 Toer 13: #9-16 (gepaard met top 8 snuit steken). 

 Toer 14: #7-8 (links) + #17-18 (rechts). 

 Toer 15-16: #7 (links) + #18 (rechts). 

 Toer 17: #7 (links) + #18-19 (rechts). 

 Toer 18: #7 (links) + #19 (rechts). 

 Toer 19: #8 (links) + #18 (rechts). 

 Toer 20: #7 (links) + #16 (rechts). 

 Toer 21: #6 (links) + #13 (rechts). 

 Toer 22: #5 (links) + #12 (rechts). 

 Toer 23: #4-8 (gepaard met de knop 7 snuit steken). 
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Leg de hoorntjes, oren, ogen, snuit en drie kleine + vier grote vlekken klaar. *Werk ALLEEN in de steken van 

het hoofd tenzij anders beschreven.  

Onthoud dat wanneer je de onderdelen meehaakt, je haaknaald altijd eerst door de steek van het hoofd gaat. 

En gebruik de BELANGRIJKE kaders met plaatsingstips voordat je start met het meehaken van de onderdelen 

van het gezicht! 

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] 2 keer, 1v. Start met het meehaken van het rechter hoorntje → hou het hoorntje 

zo dat de uitstekende kant naar de stekenmarkeerder toe wijst en naar rechts – 1v waarbij je de volgende steek 

van het hoofd meehaakt met de voorlaatste steek van het hoorntje; 1v waarbij je dezelfde steek van het 

hoofd meehaakt met de volgende steek (3de van achter) van het hoorntje– eerste steken van het rechter 

hoorntje zijn meegehaakt. [1v, 2v in de volgende v] 2 keer, 1v. Start met het meehaken van het linker hoorntje 

→ hou het hoorntje zo dat de uitstekende kant naar de stekenmarkeerder toe wijst en naar links– 1v waarbij je de 

volgende steek van het hoofd meehaakt met de 8ste steek van achter van het hoorntje; 1v waarbij je 

dezelfde steek van het hoofd meehaakt met de volgende steek (9de van achter) van het hoorntje – eerste 

steken van het linker hoorntje zijn meegehaakt (18 steken).  

Toer 4: [1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende steek van het hoorntje, 

1v, 2v in de volgende v, 2v, 2v in de volgende v, 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt 

met de eerstvolgende steek van het hoorntje, 1v, 2v in de volgende v] 2 keer (24 steken). 

Toer 5: 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende steek van het hoorntje, 

2v, 2v in de volgende v, 4v, 1v waarbij je dezelfde steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende 

steek van het hoorntje – daarmee meerder je, 3v, 2v in de volgende v, 1v waarbij je de volgende steek van 

het hoofd meehaakt met de eerstvolgende steek van het hoorntje, 2v, 2v in de volgende v, 1v, 3v waarmee 

je een grote vlek meehaakt, 1v waarbij je dezelfde steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende 

steek van het hoorntje – daarmee meerder je, 3v, 2v in de volgende v (30 steken). 

Toeren 3-6 – TIP voor het meehaken van de HOORNTJES: 

De hoorntjes worden in 4 toeren meegehaakt. Voor het meehaken in toer 3 hou je het hoorntje 

ondersteboven tegen de ACHTERKANT van je werk, zodat de goede kanten tegen elkaar zitten. 

Werk de draden, wanneer de hoorntjes bevestigd zijn, weg in het hoofd. 

Werk iedere steek waarin je meehaakt steeds door twee lagen met steken. Steek je haaknaald eerst 

door de steek van het hoofd (VERKEERDE KANT tegen de GOEDE KANT – laag 1) EN DAN door de 

steek van het hoorntje (zie opmerking beneden – laag). Zodra beide steken op je haaknaald staan, 

kun je de vaste afmaken waarbij je het hoorntje aan het hoofd vasthaakt. 

Opmerking: Wanneer je meehaakt, steek je je haaknaald tijdens de eerste twee toeren van het 

meehaken van de hoorntjes van de goede kant naar de verkeerde kant. In de laatste twee toeren 

waarin je meehaakt, steek je je haaknaald van de verkeerde kant naar de goede kant. 

En, omdat je meerdert in toeren 3-6, zullen er een aantal steken zijn waarin je meerdert terwijl je 

meehaakt. 
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Toer 6: 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende steek van het hoorntje, 

3v, 2v in de volgende v, 4v, 2v in de volgende v, 5v waarbij je volgende 5 steken van het hoofd meehaakt 

met de volgende 5 steken van het hoorntje, 1v waarbij je dezelfde steek van het hoofd meehaakt met de 

laatste steek van het hoorntje – daarmee meerder je – rechter hoorntje meegehaakt. 4v, 2v in de volgende 

v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 1v in dezelfde steek van het hoofd – daarmee meerder je, 5v 

waarbij je volgende 5 steken van het hoofd meehaakt met de volgende 5 steken van het hoorntje – linker 

hoorntje meegehaakt. 1v dezelfde steek van het hoofd – daarmee meerder je (36 steken). 

Toer 7: 3v in ieder van de volgende 2 steken, 16v, 1v waarmee je een kleine vlek meehaakt, 1v waarbij je volgende 

steek van de kleine vlek meehaakt aan DEZELFDE steek van het hoofd – daarmee meerder je, 1v in dezelfde 

steek van het hoofd voor de derde keer – daarmee meerder je dus twee steken in dezelfde steek van het 

hoofd, 3v in de volgende steek, 4v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 7v (44 steken). 

 
Toer 8: 17v. Start met het meehaken van het rechteroor → hou het oor zo dat de open kant van de vouw naar de 

stekenmarkeerder toe wijst en naar rechts – 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de 

eerste EN laatste steek van de laatste toer van het oor; 2v waarbij je de volgende 2 steken van het hoofd 

meehaakt met de volgende 2 lagensetjes van de oorrand van respectievelijk toeren 3 & 2 – rechteroor 

meegehaakt. 1v, 1v vlek meehaken, 2v, 1v vlek meehaken, 7v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 4v. 

Start met het meehaken van het linkeroor → hou het oor zo dat de open kant van de vouw naar de stekenmarkeerder 

toe wijst en naar links – 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met het lagensetje van de 

oorrand van toer 2 van het oor; 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de lagenset 

van de oorrand van toer 3 van het oor (44 steken). *Let op: De laatste steek van het linkeroor wordt meegehaakt 

in toer 9. 

 

Toeren 8-9 – TIP voor het meehaken van de OREN: 

De oren worden elk over 3 steken meegehaakt. Vouw elk oor dubbel zodat de goede kanten op 

elkaar zitten. De laatste drie toeren van beide lagen worden meehaakt aan het hoofd. Hou het oor 

ondersteboven, met de platte kant omhoog tegen de ACHTERKANT van je werk zodat de verkeerde 

kant van het oor tegen de goede kant van het hoofd zit. Haal de lange einddraad van het oor naar 

binnen (in het hoofd). 

Wanneer je meehaakt, werk je door drie lagen heen. De haaknaald gaat eerst door de steek van het 

hoofd (verkeerde kant tegen de goede kant – laag 1), EN DAN door de twee lagen van het oor 

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

alle drie de steken op je haaknaald staan, kun je de vaste afmaken waarbij je het oor aan het hoofd 

vasthaakt. 

 Voor het rechter/eerste oor begin je voor het meehaken bij de laatste toer van het oor. Werk 

achteruit langs de platte kant waarbij je de volgende twee lagensetjes van de oorrand van 

voorgaande twee toeren meehaakt. 

 Voor het linker/tweede oor begin je het meehaken van de tweede toer van het oor aan de 

tegenovergestelde kant. Werk vooruit langs de platte kant waarbij je de volgende twee lagensetjes 

van de oorrand meehaakt. 
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Toer 9: 1v waarbij je volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerste EN laatste steken van de laatste 

toer van het oor. – linkeroor meegehaakt. 4v. Begin met het meehaken van het linkeroog → haak vasten over 

de volgende 3 steken van het hoofd waarbij je de 4de, 3de & 2de steken van het oog meehaakt. (in die 

volgorde tenzij je de plaatsing van het oog verandert) – eerste steken van het linkeroog meegehaakt. 3v. Begin 

met het meehaken van het rechteroog → haak vasten over de volgende 3 steken van het hoofd waarbij je de 

5de, 6ste & 7de steken van het oog meehaakt. (in die volgorde tenzij je de plaatsing van het oog verandert) – 

eerste steken van het rechteroog m. 7v, 1v vlek meehaken, 2v, 1v vlek meehaken, 8v, 3v laatste steken van 

de grote vlek meehaken, 5v, 2v waarmee je een kleine vlek meehaakt, 1v (44 steken). *Zie opmerking over 

veiligheidsoogjes hieronder. 

 

Toer 10: 2v in ieder van de volgende 2 steken, 2v, *1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met 

de eerstvolgende beschikbare steek van het oog, 3v, 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd 

meehaakt met de eerstvolgende beschikbare steek van het oog,** 1v, herhaal van * tot **, 7v, 1v vlek 

meehaken, 1v waarbij je DEZELFDE steek van het hoofd meehaakt met de volgende steek van de vlek – 

hiermee meerder je, 2v in de volgende v, 16v, 1v vlek meehaken, 2v, 1v vlek meehaken (48 steken). 

Toer 11: 5v, *1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende beschikbare 

steek van het oog, 4v, 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende 

beschikbare steek van het oog,** 1v, herhaal van * tot **, 26v, 1v vlek meehaken, 2v, 1v vlek meehaken (48 

steken). *Gebruik je veiligheidsoogjes? Markeer steken #8 & #16 nu,  zodat je later weet waar je ze moet 

bevestigen. 

Toeren 9-13 – TIP voor het meehaken van de GEHAAKTE OGEN (Sla deze tip over wanneer je 

veiligheidsoogjes gebruikt): 

De ogen worden over 5 toeren meegehaakt. Voor het starten met meehaken in toer 9 hou je het oog 

ondersteboven tegen de ACHTERKANT van je werk, zodat de goede kanten tegen elkaar zitten. Til 

het oog daarna op voor de resterende toeren waarin je het oog meehaakt. Vul de ogen lichtjes met 

hun eigen lange overgebleven draad voordat je de laatste toer haakt waarin je de ogen meehaakt. 

Wanneer je meehaakt, werk je door twee lagen met steken heen. De haaknaald gaat eerst door de 

steek van het hoofd (verkeerde kant tegen de goede kant – laag 1), EN DAN door de steek van het oog 

(zie opmerking hieronder – laag 2). Wanneer beide steken op je haaknaald staan, kun je je vaste 

afmaken waarbij je het oog aan het hoofd vasthaakt. 

Opmerking: Tijdens de eerste toer van het meehaken gaat de haaknaald van de goede kant naar de 

verkeerde kant. Daarna wissel je en steek je je haaknaald van de verkeerde kant naar de goede 

kant in de resterende toeren waarin je meehaakt. 

NOG ÉÉN DING: De ogen zijn niet perfect rond maar ik geef een tip waar je start met meehaken. 

Natuurlijk kun je zelf met de plaatsing van de ogen spelen en bepalen welke kant van de ogen de 

bovenkant gaat worden. Markeer dan de bovenste 3 steken van elk oog en begin met die 3 steken 

mee te haken in toer 9. Het linkeroog wordt als eerste meegehaakt. 

 

Gebruik je veiligheidsoogjes? Volg hetzelfde aantal steken voor toeren 9-13. Negeer de instructies 

voor het meehaken van de ogen. Maak in plaats daarvan één vaste in iedere steek waar je volgens het 

patroon de ogen moet meehaken. EN markeer steken #8 & #16 van toer 11. 
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Toer 12: 5v, *1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende beschikbare 

steek van het oog, 4v, 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende 

beschikbare steek van het oog,** 1v, herhaal van * tot **, 14v, 3v waarmee je een grote vlek meehaakt, 10v, 

2v laatste steken van de kleine vlek meehaken, 1v (48 steken). 

Vul nu de ogen met hun eigen lange overgebleven einddraad… 

 

Toer 13: 7v, 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende beschikbare steek 

van het oog. Begin met het meehaken van de snuit wanneer je klaar bent met het meehaken van de ogen → 

hou de snuit zo dat de bovenste 8 steken gelijk liggen met de volgende 8 steken van het hoofd– 1v waarbij je de 

volgende steek van het hoofd meehaakt met de volgende steek van het oog EN de 8ste steek (van achter) 

van de snuit; 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de laatste steek van het oog 

EN de volgende (9de van achter) steek van de snuit – linkeroog meegehaakt. Haak vasten over de volgende 

3 vasten van het hoofd terwijl je de volgende 3 steken van de snuit meehaakt; haak vasten over de 

volgende 3 vasten van het hoofd terwijl je de laatste 3 steken van het oog EN de volgende 3 steken van 

de snuit meehaakt – rechteroog meegehaakt + eerste steken van de snuit meegehaakt. 15v, 1v vlek 

meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 12v (48 steken).  

 

Toeren 13-23 – TIP voor het meehaken van de SNUIT: 

De snuit wordt in de laatste 11 toeren meegehaakt. Wanneer je in toer 13 begint met het bevestigen 

van de snuit hou je de snuit ondersteboven tegen de ACHTERKANT van je werk, zodat de GOEDE 

kanten van het werk tegen elkaar gedrukt zijn. Steken #29 tot #22 van de snuit zijn de eerste 8 

steken die je meehaakt met het hoofd in toer 13. Je hebt dan net de laatste toer gehaakt waarbij je 

de ogen meehaakt. Wanneer je toer 13 af hebt, duw je de snuit omhoog om de laatste toeren te 

haken. 

Werk iedere steek waarin je meehaakt steeds door twee lagen met steken (3 lagen in toer 13). Steek 

je haaknaald eerst door de steek van het hoofd (VERKEERDE KANT tegen de GOEDE KANT – laag 1) 

dan door de steek van het oog (VERKEERDE KANT tegen de GOEDE KANT – laag 2 (waar van 

toepassing) en alleen op toer 13) EN DAN door de steek van de snuit (zie opmerking beneden – laag 2 of 

laag 3 voor toer 13). Zodra beide of alle drie de steken op je haaknaald staan, kun je de vaste afmaken 

waarbij je de snuit aan het hoofd vasthaakt. 

Opmerking: Wanneer je meehaakt, steek je je haaknaald tijdens de eerste 5 toeren van het 

meehaken van de hoorntjes van de goede kant naar de verkeerde kant. In de laatste toeren waarin 

je meehaakt, steek je je haaknaald van de verkeerde kant naar de goede kant. 

En, omdat je mindert in toeren 19-23, zullen er een aantal steken zijn waarin je mindert terwijl je de 

snuit meehaakt. Dan gaat je haaknaald eerst in de achterste lus van de twee steken van het hoofd en 

dan door de steken van de snuit. 

 

 

Merk op dat je het hoofd tegen de klok in haakt wanneer je de snuit meehaakt. De snuit haak je ‘met de 

klok mee’. Het lijkt op twee tandraderen die tegen elkaar indraaien. Merk ook op dat tijdens het vastmaken 

van de snuit je je haaknaald insteekt vanaf de goede kant van de snuit, waarbij je naar binnen steekt in 

de snuit. 
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Toer 14: 6v, 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de tweede volgende beschikbare 

steek van de snuit (6de van achter); 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de volgende 

steek van de snuit (7de van achter); 8v, haak vasten over de volgende 2 vasten van het hoofd terwijl je de 2 

volgende beschikbare steken van de snuit meehaakt; 13v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 12v 
(48 steken). 

Toer 15: 6v, 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende beschikbare 

steek van de snuit, 10v, 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende 

beschikbare steek van de snuit, 13v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 5v, 3v waarmee je een grote 

vlek meehaakt, 4v (48 steken). 

Toer 16: 6v, 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende beschikbare 

steek van de snuit, 10v, 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende 

beschikbare steek van de snuit, 14v, 3v laatste steken van de grote vlek meehaken, 5v, 1v vlek meehaken, 

3v, 1v vlek meehaken, 3v (48 steken). 

Toer 17: 6v, 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende beschikbare 

steek van de snuit, 10v, haak vasten op de volgende 2 steken van het hoofd waarbij je de twee volgende 

beschikbare steken van de snuit meehaakt, 3v, 3v waarmee je een grote vlek meehaakt, 15v, 1v vlek 

meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 3v (48 steken). 

 
Toer 18: 6v, 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende beschikbare 

steek van de snuit, 11v, 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende 

beschikbare steek van de snuit, 2v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 14v, 1v vlek meehaken, 3v, 

1v vlek meehaken, 3v (48 steken). 

 

Begin met het minderen… 

Toer 19: De 2v samenhaken doe je altijd in de achterste lus → 2v, 2v waarmee je een kleine vlek meehaakt, 2v, 

2v samenhaken waarbij je de volgende 2 steken van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende 

beschikbare steek van de snuit – daarmee minder je; 6v, 2v samenhaken, 2v, 1v waarbij je de volgende 

steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende beschikbare steek van de snuit; 2v, 1v vlek 

meehaken, 2v samenhaken, 2v, 1v vlek meehaken, 3v, 2v samenhaken, 6v, 2v samenhaken, 1v, 3v laatste 

steken van de grote vlek meehaken, 2v, 2v samenhaken (42 steken). 

Toer 20: De 2v samenhaken doe je altijd in de achterste lus → 1v, 1v vlek meehaken, 2v, 1v vlek meehaken, 2v 

samenhaken waarbij je de volgende 2 steken van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende beschikbare 

steek van de snuit – daarmee minder je; 5v, 2v samenhaken, 2v, 1v waarbij je de volgende steek van het 

hoofd meehaakt met de eerstvolgende beschikbare steek van de snuit; 2v, 2v samenhaken waarbij je de 

volgende 2 steken van het hoofd meehaakt met de volgende steek van de vlek – daarmee minder je, 3v, 1v vlek 

meehaken, 1v, 2v samenhaken, [5v, 2v samenhaken] 2 keer (36 steken). 

Toer 21: De 2v samenhaken doe je altijd in de achterste lus → 1v, 1v vlek meehaken, 2v, 2v samenhaken waarbij 

je de volgende 2 steken van het hoofd meehaakt met de volgende steek van de vlek – daarmee minder je, 1v 

waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende beschikbare steek van de 

snuit; 3v, 2v samenhaken, 2v, 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de 

eerstvolgende beschikbare steek van de snuit; 1v, 2v samenhaken, 3v laatste steken van de grote vlek 

meehaken, 1v, 2v samenhaken, [4v, 2v samenhaken] 2 keer (30 steken). 

Toer 17 is de laatste toer waarbij je je haaknaald insteekt vanaf de goede kant van de snuit – naar 

binnen. Vanaf toer 18 steek je je haak vanaf de verkeerde kant van de snuit naar buiten… 

 

 

Bevestig NU de veiligheidsoogjes op steken #8 & #16 van toer 11 als je die gebruikt. 
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Toer 22: De 2v samenhaken doe je altijd in de achterste lus → 2v, 1v vlek meehaken, 2v samenhaken waarbij je 

de volgende 2 steken van het hoofd meehaakt met de overgebleven steken van de kleine vlek – daarmee minder 

je, 1v waarbij je de volgende steek van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende beschikbare steek van 

de snuit; 2v, 2v samenhaken, 3v, 2v samenhaken waarbij je de volgende 2 steken van het hoofd meehaakt 

met de eerstvolgende beschikbare steek van de snuit – daarmee minder je; [3v, 2v samenhaken] 3 keer 

(24 steken). 

Vul, voor je verder haakt de snuit… 

Toer 23: De 2v samenhaken doe je altijd in de achterste lus → 2v, 2v samenhaken, haak vasten op de volgende 

2 steken van het hoofd waarbij je de 2 volgende steken van de snuit meehaakt, sla 1 steek van de snuit 

over, 2v samenhaken waarbij je de 2 volgende steken van het hoofd meehaakt met de eerstvolgende 

beschikbare steek van de snuit – daarmee minder je; sla 1 steek van de snuit over, haak vasten op de 2 

volgende steken van het hoofd waarbij de 2 volgende steken van de snuit meehaakt – snuit meegehaakt, 

2v samenhaken, [2v, 2v samenhaken] 3 keer, sluit met een halve vaste in de eerste steek van de toer, hecht 

af (18 steken). 

Vul het hoofd volledig op. 

Naai met de lange overgebleven draad van het lijf met oversteekjes het giraffenhoofd aan het lijf. Maak twee 

oversteekjes in iedere haaksteek voor de stevigheid. Zorg ervoor dat de laatste steek van het hoofd precies op 

de laatste steek van het lijf zit (Steken #9-13 = voorkant lijf; steken #18-4 = achterkant lijf; steken #5-9 = voorkant 

hoofd; steken #14-18 = achterkant hoofd). 

Trek steeds na een paar steekjes de draad goed strak. Vul de nek van de giraf nog een beetje bij voor je de 

opening volledig dicht naait. Naai de opening dicht. Hecht af. Werk alle overgebleven draadjes weg. 

 

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

