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Squizy Vlinder Veerle 
Ontwerp van: Made By Petra 
 
Benodigdheden: 

Wol:  
• Durable Cosy Fine Neon Pink  
• Durable Cosy Fine Neon Yellow 
• Durable Cosy Fine Black 
• Yarn and Colors Must Have White 
 
Overige: 
Veiligheidsoogjes (Cartoon) 20 mm 
Stressball 10 cm (Action) 
Vulling 
 
Haaknaald: 3.75 mm 
Naald 
Steekmarkeerders 
 

Gebruikte steken en afkortingen: 
v = vaste(n) 
dv = dubbele vaste(n), 1 vaste meerdere  
(2v in 1v) vm = vasten minderen, 2 vasten samenhaken. 
hv = halve vaste 
stk = stokje 
mr = magische ring 
l = losse 
 
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. Vervolgens 
pak je de nieuwe kleur erbij en de halve vaste naar de nieuwe toer doe je in de nieuwe kleur. 1 losse 
en vervolgens in de vaste waar de halve vast 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. Hierdoor krijg je minder / 
kleinere gaatjes. 
 
Tussen de haakjes staat het totaal aantal vaste per toer. 
 
Je kan er voor kiezen om alles (behalve het ooglapje) aan te hechten als de bal helemaal omgehaakt 
is, denk er aan dat als je zaken vastnaait op het moment dat je stressball erin zit je de draad alleen 
door de voorste draden moet laten gaan om te voorkomen dat je je bal lek prikt met je naald. 
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ter bescherming van de ogenstokjes (aan de binnenkant van het werk). Dit wordt heen en weer 
gehaakt. Aan het eind van je toer draai je je werk en gaat door. 
1. 15 l         (15) 
2. 14 v, 1l draai        (14) 
3. 14 v, 1l draai        (14) 
Leg het lapje over de veiligheidspinnetjes van de ogen aan de binnenkant van je werk en naai het 
vast.  
 
Kop & lijf: 
Begin met Neon pink. Je begint met een bal te haken. Bepaal zelf wanneer je de bal in je werk doet, 
waarna je om de bal heen haak. Als je de bal er te laat in doet, zal hij een deel naar buiten willen 
ploppen en moet je een paar extra toeren maken om het kloppend te maken.  
1. 6 v in mr         (6) 
2. 6x dv          (12) 
3. 2v in elke 2e vaste        (18) 
4. 6x (v, dv, v)        (24) 
5. 1dv in elke 4e v         (30) 
6. 6x (2v, dv, 2v)        (36) 
7. 1dv in elke 6e v        (42) 
8. 6x (3v, dv, 3v)        (48) 
9. 1dv in elke 8e v        (54) 
10. 6x (4v, dv, 4v)        (60) 
11. Met Neon Yellow 60v       (60) 
12. 60v         (60) 
13. 60v         (60) 
14. 60v         (60) 
15. 60v         (60) 
16. 60v         (60) 
17. 60v, hecht Yellow af.       (60) 
18. Met neon roze, 6x (4v, vm, 4v)      (54) 
 
Ik heb vanaf hier de bal er ingedaan.  vanaf nu de bal er in te laten. Let er 
wel op bij het aannaaien van onderdelen dat er niks in de stressball 
steekt. Maak dan wel het ooglapje alvast zodat je dat aan de binnenkant 
er in kan naaien. 
 
Plaats de ogen tussen rij 11 en 12, met 7v ertussen. Borduur wimpers 
naast de ogen. 
 
 
19. Elke 8e en 9e samenhaken       (48) 
20. 6x (3v, vm, 3v)        (42) 
21. Elke 6e en 7e samenhaken       (36) 
22. 6x (2v , vm, 2v)        (30) 
23. Elke 4e en 5e samenhaken        (24) 
24. 6x (1v , vm, 1v)        (18) 
25. Elke 2e en 3e samenhaken       (12) 
26. 12 v         (12) 
27. Elke 1e en 2e samenhaken        (6) 
Haal deze draad door de 6 voorste lussen, trek aan, en hecht af. Werk de draad weg. 

mailto:haken@madebypetra.nl
http://www.madebypetra.nl/


 

©Made By Petra          haken@madebypetra.nl 
 www.madebypetra.nl  
 Juni 2020 
 

 
Snuit, Neon Yellow:  
1. 6v in magische ring       (6) 
2. 6x (1v, dv)         (9) 
3. 9v          (9) 
Bepaal de plaats van de snuit, vul en naai het vast aan het gezicht.  
 
Borduur de mond met zwart onder het neusje. 
 
Vleugels met wit: 
Voor de vleugels heb ik het patroon gebruik van Fladder van Christel Krukkert. 
De vleugels worden aan de achterkant van het lijf vastgenaaid. 
 
Pootjes (6x) met black; 
1. 6v in mr.          (6) 
2. 6v          (6) 
3. 6v          (6) 
4. 6v          (6) 
5. 6v          (6) 
6. 6v          (6) 
7. 6v          (6) 
8. 6v          (6) 
9. 6v          (6) 
10. 6v          (6) 
Plaats de pootjes op het lijf zodat als de bal ligt de pootjes de grond raken. Aan elke kant van het 
lichaam 3 pootjes 
 
Voelsprieten 
1. 11 l         (11) 
2. 10 hv in losseketting       (10) 
3. 10 v         (10) 
4. 10hv in AL van 10v en in los van toer 1. Je haakt het zo aan elkaar vast  (12) 
Hecht af en laat een draad voor het vastnaaien aan het lichaam.  
 

Website  : www.madebypetra.nl  
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. 

Knuffels kunnen worden gewassen op 30 graden in de wasmachine.  
Knuffels zijn handgemaakt en niet geschikt voor kinderen < 3 jaar. 
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