
Kikkerpoef haken  (BRON : tijdschrift OOK) 

 

 

Nodig: 

 5 bollen groene Zpagetti 

 klein stukje zwarte Zpagetti of stof 

 klein stukje rode Zpagetti of stof 

 haaknaald nr 12 

 vulling 

  

 

  

Bovenkant 

 Maak een loop door de Zpagetti 2x om uw hand te slaan en haal uw haaknaald onder deze 2 draden door om de 
Zpagettidraad op te pakken. 

 Haak 2 lossen en daarna 11 stokjes 

 Sluit de ring met een halve vaste. 

 Trek nu rustig maar met kracht aan de los hangende begindraad, hierdoor sluit de ring. 
 
 

 Toer 1: Haak in iedere steek 2 stokjes= 24 stokjes 

 Sluit met een halve vaste 

 Toer 2: Haak in de 1e steek 1 stokje, 2e steek 2 stokjes, 3e steek 1 stokje, 4e steek 2 stokjes enz.= 36 stokjes 

 Sluit met een halve vaste 

 Toer 3: Haak in de 1e en 2e steek 1 stokje, 3e steek 2 stokjes, 4e en 5e steek 1 stokje, 6e steek 2 stokjes (Het 
punt dat u meerdert zit nu ook steeds boven elkaar) enz= 48 stokjes 

 Sluit met een halve vaste 

 Toer 4: Zie voorgaande toeren, alleen nu 3 stokjes haken, 4e stokje meerderen = 60 steken 

 Sluit met een halve vaste 

 Toer 5: Idem, alleen nu 4 stokjes haken, 5e stokje meerderen= 72 steken 

 Sluit met een halve vaste 

 Hierna 9 toeren met 72 stokjes. Iedere toer sluiten met een halve vaste 

 Toer 15: 5 stokjes, steek 6 en 7 samen haken (dus minderen) 

 Sluit de toer met een halve vaste, knip de draad af en trek deze door het lusje. 



  

Onderkant 

Start als de bovenkant en haak tot en met toer 4=60 steken. 
Sluit hierna met een halve vaste, knip de draad af en trek deze door het lusje. 

  

In elkaar zetten 

U kunt het beste de vulling met een T-shirt bekleden in ongeveer dezelfde kleur. Doordat het grof haakwerk is, 
kan de vulling er anders misschien door heen schijnen. 
De vulling in de bovenkant doen en de onderkant met een hij/zij steek vast zetten met Zpagetti. U pakt hiervoor 
steeds 1 steek van de bovenkant en 1 van de onderkant en trekt hierdoor de 2 helften naar elkaar. 

Poten (4x) 

 4 losse, hierin maakt u 3 vaste 

 Toer 1: 2 vasten, 3 vasten in 1 steek, 2 vasten 

 Toer 2: 3 vasten, 3 vasten in 1 steek, 3 vasten 

 Toer 4: 4 vasten, 3 vasten in 1 steek, 4 vasten 

 Ga zo door tot 8 vasten, 3 vasten in 1 steek, 8 vasten. 
Knip de draad af en trek deze door het lusje. 
Leg 2 poten op elkaar en bevestig deze met halve vasten aan elkaar. U kunt ze iets opvullen zodat ze wat 
steviger zijn. 
Zet de poten met Zpagetti vast aan de onderzijde van de poef. 

  

Ogen (2x) 

 Maak een loop, en haak hierin 12 stokjes (zie beschrijving: bovenkant) 

 Toer 2: Meerder in ieder stokje = 24 steken 

 Toer 3: Minder door 2 steken samen te haken= 12 steken. 

 Vul het oog en trek de 12 steken samen. 

  

Zet de ogen aan de boven/voorzijde van de poef. 
Geef de kikker pupillen in de ogen met zwarte Zpagetti of andere stof, en een grote glimlach met rode Zpagetti of 
stof. 

  

 
 


