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Dierenkruk Aap Diana 
Made By Petra 
 
De basis van de apenkruk is gebaseerd op de boeken van haakpret van Anja Toonen. Voor meer 
informatie over Haakpret en de krukken ga naar: www.haakpret.nl. 
Om deze apenkruk te maken heb je de boeken Dierenkrukken haken deel 2 en 3 van Haakpret nodig. 

 
Benodigdheden: 
Garens:  
• 2x Lammy Yarns Canada 015 Beige  
 5x Lammy Yarns Canada 110 Rood/Bruin 
• 4x Yarn and Colors furry: 110 bruin 
• Restje Durable Cosy Fine Black voor de mond 
 
Overige: 
Veiligheidsoogjes 20 mm 
Kruk (gekocht bij www.haakpret.nl) 
Vulling 
 
Haaknaald: 4.5 mm / furry 5,5 mm 
Naald 
Steekmarkeerders 
 
 
 

Gebruikte steken en afkortingen: 
mr = magische ring 
l = losse 
hv = halve vaste 
v = vaste(n) 
dv = dubbele vaste(n) 
vm = vaste(n) minderen, 2 vasten samenhaken. 
 
Tips:  
Er wordt spiraalsgewijs gehaakt. De toer wordt niet afgesloten. Er wordt door gehaakt. Gebruik een 
steekmarkeerder of een los draadje om de eerste steek te markeren. Zo weet je altijd wanneer de 
nieuwe toer moet beginnen.  
 
Voor een mooiere wisseling van de kleuren haak je de toer helemaal af in de juiste kleur. Knip de 
oude draad af. Je sluit de toer af met een hv. De draad van de nieuwe kleur is de draad die je oppakt 
om de hv mee af te ronden. 1 losse en vervolgens in de vaste waar de hv ook in is gedaan weer 
beginnen met een v.  
 
Een toerenteller is handig om bij te houden bij welke toer je bent. 
 
Voor een mooiere afwerking als je mindert: pak alleen de voorste lussen van de v die je moet 
samenhaken. Hierdoor krijg je minder / kleinere gaatjes in je werk. 
 
Tussen de haakjes staat het totaal aantal v per toer. 
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Hoes haken met vacht (Dierenkruk haken deel 3):  
    
Begin de hoes met  5x Lammy Yarns Canada 110 Rood/Bruin. De vacht 
met de furry wol is gehaakt door (1 hv in een lus van de basis(voorst 
lussen), 1 l, 1v overslaan). Eerst de vacht erom haken en daarna de kop 
erop vastnaaien. 
 
Kop (Boek Dierenkruk haken deel 2, Leeuw): 
Haak met beige. Volg de instructies tot en met rij 17. Wissel naar bruin 
en ga verder met het patroon.  
Haak alle bruine toeren in de achterste lussen. Op het bruin haak je de 
vacht aan zoals ook beschreven bij de hoes. De ogen zijn op dezelfde 
plek geplaatst als bij de leeuw.  
 

Snuit (Boek Dierenkruk haken deel 2, 
Leeuw): 
Haak de snuit in dezelfde kleur als het gezicht. 
Haak de snuit tot en met toer 12. 
Naai de snuit volgens op het hoofd zoals 
beschreven bij de leeuw. 
Borduur de mond met zwart. 
 
Neus (Boek Dierenkruk haken deel 3, 
Alpaca): 
Haak de  neus in beige. Plaats de neus op de 
snuit in het midden van de ogen. 
 
Oren (Boek Dierenkruk haken deel 2, Leeuw): 
Haak 2 oren in beige. De oren worden aan de zijkant van het hoofd genaaid (zelfde toeren als de 
leeuwen oren maar lager geplaatst, zodat ze echt aan de zijkant komen). De onderkant van de oren 
komen op dezelfde hoogte als de ogen. 

   
 
Voetjes (4x) (Boek Dierenkruk haken deel 2): 
De toeren zijn in de achterste lussen gehaakt met Canada bruin en daarna is de vacht aangehaakt 
met furry. (Zie beschrijving van de hoes). 
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Staart; 
Start met bruin (Canada), en haak in de achterste lussen. 

1. mr 
2. 6v in mr       (6) 
3. 6x (1v, 1dv)       (9) 
4. 6x (2v, 1dv)       (12)  
5. t/m toer 60 12v      (12)  

Haak vervolgens met furry de vacht om de staart volgens de beschrijving van de hoes.  
De staart wordt vast gemaakt aan de hoes aan de bovenkant van de kruk.   
 
Instagram : https://www.instagram.com/hakenmetmadebypetra/  
Pinterest : https://nl.pinterest.com/petra2129/made-by-petra/  
Facebook : https://www.facebook.com/hakenmetmadebypetra/  

Made By Petra: Petra Schoemaker. Dit patroon is en blijft van Made By Petra. Het is niet toegestaan het 
patroon te delen of te veelvoudigen. Ik zou het leuk vinden als je jouw werkje maakt dat je het deelt en verwijst 
naar mij. De door jouw gemaakte artikelen mogen verkocht worden mits het niet voor productiedoeleinden 
wordt gebruikt. Voor vragen en opmerkingen: haken@madebypetra.nl. 

De hoes kan worden gewassen op 30 graden in de wasmachine.  
De aap is handgemaakt en niet geschikt voor kinderen < 3 jaar. 
 
Met dank aan: 

 Martijn Schoemaker, voor steun, support en advies. 
 Ingrid Kroon en Maaike Keijzer voor het nalezen van het patroon. 

  

  
 

mailto:haken@madebypetra.nl
http://www.madebypetra.nl/
https://www.instagram.com/hakenmetmadebypetra/
https://nl.pinterest.com/petra2129/made-by-petra/
https://www.facebook.com/hakenmetmadebypetra/
mailto:haken@madebypetra.nl

