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Varkentje en haantje 

Fig. 1 

VARKEN EN HAANTJE 
 

Afmetingen: 

Ong. 22 cm x 24 cm. 

 

Materialen: 

*  Garen in de kleuren roze en wit, rood, goud 

 en zwart. 

*  3.75 mm haaknaald (of de benodigde maat 

 voor de juiste stekenverhouding 

*  Polyester fiberfill 

*  Maasnaald 

 

Stekenverhouding: 

Rnd 1-3 van de snuit is de diameter 3,8 cm. 

Om tijd te besparen, check de stekenverhouding. 

 

Afkortingen: 

st/stkn = steek/steken 

rnd = ronde/ronden 

l = losse 

hv = halve vaste 

v = vaste 

VL = voorste lus 

AL = achterste lus 

v2sam= 2 vaste samenhaken (minderen vaste) 

 

Cordonsteek 

Werkwijze: 

 Voor het aanhechten leg je het 

begin van de draad langs de 

weefseldraden die omwoeld moeten 

worden. 

 Trek de steken steeds strakker en schuif ze met de naald naar boven, 

let hierbij op dat de draden niet over elkaar heen schuiven. 

 Afhechten doe je door terug door de cordon te steken. 

 

Frans knoopje 
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Varkentje en haantje 

Varkentje 
Lichaam 

Opmerking: Sluit de ronden niet, tenzij anders aangegeven; markeer de 

eerste steek. 

Rnd 1 Met roze, begin bij het staartstuk, 2 l, 6 v in 2e losse vanaf de 

naald. (6v) 

Rnd 2  2 v in elke v. (12v) 

Rnd 3  (v in volgende v, 2 v in volgende v) herhaal. (18v) 

Rnd 4  (v in volgende 2 v, 2 v in volgende v) herhaal. (24v) 

Rnd 5  (v in volgende 3 v, 2 v in volgende v) herhaal. (30v) 

Rnd 6  (v in volgende 4 v, 2 v in volgende v) herhaal. (36v) 

Rnd 7  (v in volgende 5 v, 2 v in volgende v) herhaal. (42v) 

Rnd 8-26 v in elke v. (42v) 

Rnd 27 (v in volgende 5 v, 2vsam) herhaal. (36v) 

Rnd 28 (v in volgende 4 v, 2vsam) herhaal. (30v) 

Rnd 29 (v in volgende 3 v, 2vsam) herhaal. (24v) 

Rnd 30 (v in volgende 2 v, 2vsam) herhaal. (18v) 

  Vul het lichaam met fiberfill 

Rnd 31 (v in volgende v, 2vsam) herhaal. (12v) 

Rnd 32 2vsam, herhaal, sluit met hv in begin v, hecht af, laat draad over 

voor sluiten van de ring. (6v) 

Haal de draad mbv een maasnaald door de v van de laatste 

ronde en trek stevig aan om de ring te sluiten. Hecht af. 

Hoofd 

Opmerking: Sluit de ronden niet, tenzij anders aangegeven; markeer de 

eerste steek 

Rnd 1-6 Begin aan de snuitzijde zoals rnd 1-6 van het lichaam (36v) 

Rnd 7-12 v in elke v. (36v) 

Rnd 13-17 Herhaal rnd 28-32 van het lichaam. 

  Sluit de opening als bij het lichaam. 

Snuit 

Rnd 1-3 Herhaal rnd 1-3 van het lichaam. (18v) 

Rnd 4  AL, v in elke v. (18v) 

Rnd 5-6 v in elke v, na rnd 6 sluit met hv in begin v, hecht af. 

Naai de snuit aan het hoofd, vul de snuit lichtjes, naai het hoofd 

aan lichaam, druk op het hoofd om het platter te maken en 

maak de steken waar het platte gedeelte tegen het lichaam zit. 

Oren (maak er 2) 

Rij 1 Met roze, 5 l, v in 2e l vanaf de haak en in elk van de volgende 2 l, 

3 v in laatste l, werk in de overgebleven lussen van de beginlosse 

aan de andere kant, v in elk van de volgende 3 l, 1 l, keren (9v) 

Rij 2 v in elk van de volgende 4 v, 3 v in volgende v, v in elk van de 

volgende 4 v, hecht af. Laat draad over voor aanhechten. 

Gebruik de foto voor positiebepaling. Naai de oren aan het 

hoofd. 

Maak met een cordonsteek ogen op het hoofd. 
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Varkentje en haantje 

Staart 

Met roze, 10 l, 3 v in 2e losse vanaf de naald en in elk van de 

overgebleven l. Hecht af. Naai aan lichaam. 

Poten (maak er 4) 

Rnd 1-6 Herhaal ronde 1-6 van de snuit, aan het einde van rnd 6, sluit niet 

en hecht niet af. (18v) 

Rnd 7-11 v in elke v, aan het einde van rnd 11; sluit met hv in begin v, 

hecht af en laat draad over voor aanhechten. 

 Vul de poot en naai aan het lichaam. 

 

 

 

Haantje 
Hoofd en lichaam 

Opmerking: Sluit de ronden niet, tenzij anders aangegeven; markeer de 

eerste steek van elke ronde. 

Rnd 1-2 Met wit, begin aan de bovenzijde van het hoofd, herhaal ronde 1 

en 2 van het varkenslichaam (12v) 

Rnd 3 (v in elk van de volgende 3 v, 2 v in volgende v) herhaal. (15v) 

Rnd 4-6 v in elke v. (15v) 

Rnd 7 v in elk van de volgende 5 v, 2 v in elk van de volgende 5 v, v in elk 

van de volgende v. (20v) 

Rnd 8 herhaal ronde 4. (20v) 

Rnd 9 v in elk van de volgende 5 v, 2 v in elk van de volgende 10 v, v in elk 

van de volgende 5 v. (30v) 

Rnd 10-13 herhaal ronde 4. (30v) 

Rnd 14  (v in elk van de volgende 3 v, 2vsam) herhaal. (24v) 

Rnd 15 (v in elk van de volgende 2 v, 2vsam) herhaal, sluit met v in 

beginsteek, hecht af, laat een draad over voor aanhechten. 

 Vul het lichaam met fiberfill. 

Snavel 

Rnd 1 Met goudkleur, 2l, 5 v in 2e l vanaf de naald, sluit niet. 

Rnd 2 v in elk van de volgende 5 v, sluit met hv in beginsteek, hecht af, 

laat draad over voor aanhechten. 

 Naai met maasnaald de snavel op zijn plek. 

 Maak met zwart de oogjes met een “Frans knoopje” (Fig. 1.). 

Kam 

Met rood, (5 l, hv in 5de l vanaf de naald) 3x, hecht af. Naai op zijn 

plaats aan het hoofd. 

Lelletjes  

Met rood, (6 l, hv in 6de l vanaf de naald) 2x, hecht af. Naai op zijn 

plaats aan het hoofd. 

Staartveren 

Met wit, (10 l, hv in 2e l vanaf de naald en alle volgende 8 l, sla de 

laatste 8 hv over en sluit in volgende hv met een hv om een ring 

te maken) 4x, hecht af, laat draad over voor aanhechten. Naai 
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Varkentje en haantje 

met een maasnaald de 4 veren aan elkaar en maak ze vast aan 

het lichaam. 

Vleugel (maak er 2) 

Rnd 1 Met wit, 5 l, v in 2e l vanaf de naald en in elk van de volgende 2 l, 

3 v in laatste l, werk in de overgebleven lussen aan de andere 

kant van de beginlosse, v in elk van de volgende 2 l, 2 v in de 

laatste losse. Sluit niet. (16v) 

Rnd 2 2 v in volgende v, v in elk van de volgende 2 v, 2 v in elk van de 

volgende 3 v, v in elk van de volgende 2 v, 2 v in elk van de 

volgende 2 v, sluit in volgende v, hecht af, laat draad over voor 

aanhechten. (16v) 

Gebruik de foto om de plek voor de vleugels te bepalen en 

maak ze vast aan het lichaam.  

  Naai het haantje op de rug van het varken. 

 

 

  


