
Haakpatroon olifant (De ark van Noach)

Er word gebruik gemaakt van grijs katoen en 10 mm Veiligheidsoogjes zwart van 
kleur.

Lijf
Haak een ketting van 4l en haak deze met een hv tot een ring.

1. Haak 6v in de ring
2. 2v in elke v (=12v)
3. 2v in elke 2e v (=18v)
4. 2v in elke 3e v (=24v)
5. 2v in elke 4e v (=30v)
6. 2v in elke 5e v (=36v)
7. 36v
8. 2v in elke 6e v (=42v)
9 t/m 17. 42v
18. Haak elke 6e en 7e v samen (=36v)
19. 36v
20. Haak elke 5e en 6e v samen (=30v)
21. 30v
22. Haak elke 4e en 5e v samen (=24v)

Haak 1hv in de 1e v van de volgende toer en hecht af. Vul het lijfje op.

Kop
Begin bij de slurf.
Haak een ketting van 4l en haak deze met een hv tot een ring.



1. Haak 6v in de ring
2. 2v in elke v (=12v)
3. 12v in de achterste lussen
4. Haak elke 3e en 4e v samen (=9v)
5. 1v, 4st, 1v, 3hv (=9v)
6 t/m 8. 9v
9. 2v in elke 3e v (=12v)
10. 12v
11. 2v in elke 4e v (=15v)
12. 2v in elke 5e v (=18v)
13. 6x (1v, 2v in de volgende v), 6v (=24v)
14. 6x (2v, 2v in de volgende v), 6v (=30v)
15. 30v
16. 6x (3v, 2v in de volgende v), 6v (=36v)
17. 36v
18. 6x (4v, 2v in de volgende v), 6v (=42v)
19 t/m 24. 42v
Bevestig de oogjes tussen toer 14 en 15 met 9 steken tussenruimte.
25. Haak elke 6e en 7e v samen (=36v)
26. 36v
27. Haak elke 5e en 6e v samen (=30v)
28. 30v
29. Haak elke 4e en 5e v samen (=24v)
30. Haak elke 3e en 4e v samen (=18v)
Vul het kopje op.
31. Haak elke 2e en 3e v samen (=12v)
32. Haak alle v 2 aan 2 samen (=6v)

Hecht af. Haal de draad door de overige steken en trek aan. Werk de draad weg
door deze een aantal keren door het kopje te halen zodat deze zich in de vulling
vasthecht..

Naai het kopje aan het lijfje.

Oren
De oren worden in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak aan het eind van 



elke toer een losse en keer om.

Haak een ketting van 11 l

1. Sla de 1e v over, 10v op de l
2. 2v in de 1e v, 8v, 2v in de laatste v (=12v)
3. 2v in de 1e v, 10v, 2v in de laatste  v (=14v)
4. 2v in de 1e v, 4st, 9v (=15v)
5. 2v samen haken, 7v, 4 st, 2v (=14v)

Haak aansluitend 4v langs de zijkant naar beneden. Hecht af.
Haak nog een oor en naai de oren aan de zijkant van het kopje vast.

Achterpoten
Haak een ketting van 4l en haak deze met een hv tot een ring.

1. Haak 6v in de ring
2. 2v in elke v (=12v)
3. 2v in elke 2e v (=18v)
4. 2v in elke 3e v (=24v)
5. 24v, maar haak alleen in de achterste lussen
6. Haak elke 3e en 4e v samen (=18v)
7. 6st, 3v, 6hv, 3v (=18v)
8. 9v, 6hv, 3v (=18v)
9. 18v
10. 1l, werk keren, 2v samen haken, 8v, 2v samen haken (=10v)
11. 1l, werk keren, 2v samen haken, 6v, 2v samen haken (=8v)
12. 1l, werk keren, 4x (2v samen haken) (=4v)
13. 1l, werk keren, 2x (2v samen haken) (=2v)

Hecht af. Haak nog een  achterpoot. Vul de achterpoten op en naai ze vast aan 
het lijfje.

Voorpoten
Haak een ketting van 4l en haak deze met een hv tot een ring.



1. Haak 6v in de ring
2. 2v in elke v (=12v)
3. 2v in elke 2e v (=18v)
4. 2v in elke 3e v (=24v)
5. 24v, maar haak alleen in de achterste lussen
6. Haak elke 3e en 4e v samen (=18v)
7 t/m 11. 18v

Haak 1hv in de 1e v van de volgende toer en hecht af. Haak nog een voorpootje. 
Vul de voorpootjes op en naai ze aan het lijfje.

Staartje
Haak een ketting van 4l

1. Sla de 1e v over, haak 3v.

Hecht af. Knip de beide draden af op 1cm afstand van het staartje. Naai het 
staartje met de twee draadjes naar  achteren  vast aan de achterkant van het 
lijfje.


