
Gunther, de knuffelvriend
Deze zachte compagnon voor je kids is het ideale zondagmiddagproject. Ook leuk om cadeau te geven. 

Wat heb je nodiG?

Haaknaald nr. 3,5

Vulsel (watten of wolrestjes)

Restje witte en zwarte wol

Wol 
> Wij gebruikten Superlana, kleur 005 (rood), van lana Grossa.

Hoeveelheid: 2x 50 gr 
1 bolletje van 50 gr bevat in dit geval 110 m

Gebruikte Steken
Losse • Vaste • Halve vaste • Minderen

hoe Ga je te Werk?

de pootjes en de kop worden eerst gemaakt, en dan aan elkaar 
gehaakt terwijl je het lijfje haakt. de staart en de oren worden apart 
gehaakt en er achteraf aangenaaid.

Haaktip!  
voor knuffels haak je best door de beide lussen van een steek zodat 
de gaatjes kleiner zijn en de vulling minder zichtbaar is.  

• POOTJES •  (4x haken)

Wit

•	 Toer 1: start met een opzetlus en haak 3 lossen. haak de laatste  
 losse vast aan de eerste losse met een halve vaste en maak zo  
 een cirkeltje.

•	 Toer 2: haak 7 vasten in het midden van het cirkeltje.

•	 Toer 3: haak spiraalsgewijs 2 vasten in elke steek (= 14 vasten). 

•	 Toer 4, 5 en 6: haak allemaal vasten. eindig met een halve 
 vaste. knip de draad af op 5 cm. 

Hoofdkleur
Maak een opzetlus op de haaknaald in de hoofdkleur en steek je 
haaknaald in de rand van het witte gedeelte om verder te haken met 
de hoofdkleur. 

•	 Toer 1 tot 30: haak spiraalsgewijs 30 toeren vasten 
 (1 toer = 14 vasten). eindig met een halve vaste en knip de draad af.

• KOP •

Zwart neusje

•	 Toer 1: start met een opzetlus en haak 3 lossen. haak de laatste  
 losse vast aan de eerste losse met een halve vaste en maak zo  
 een cirkeltje.

•	 Toer 2: haak 7 vasten in het midden van het cirkeltje.

•	 Toer 3 en 4: haak vervolgens spiraalsgewijs 2 toeren vasten.  
 eindig met een halve vaste en knip de draad af.

Hoofdkleur
Maak een opzetlus op de haaknaald en steek die in de rand van het 
zwarte neusje om verder te haken met de hoofdkleur. blijf de volgen-
de toeren spiraalsgewijs doorhaken zoals ze beschreven staan. 

•		 Toer 1: haak 2 vasten in elke steek.

•		 Toer 2: haak 14 vasten.

•		 Toer 3: haak 5x *2 vasten in een steek, 2x een vaste*.

•		 Toer 4: haak 17 vasten.

•		 Toer 5: haak 6x *2 vasten in een steek, 2x een vaste*. 

•		 Toer 6: haak 24 vasten.

•		 Toer 7: haak 5x *2 vasten in een steek, 4x een vaste*. 

•		 Toer 8: haak 28 vasten.

•		 Toer 9: haak 6x *2 vasten in een steek, 4x een vaste*. 

•	 	Toer 10: haak 34 vasten.

•	 	Toer 11: haak 6x *2 vasten in een steek, 7x een vaste*. 

•		 Toer 12 en 13: haak allemaal vasten.

•		 Toer 14: haak 5x *2 vasten in een steek, 7x een vaste*.

•		 Toer 15 en 16: haak 45 vasten. knip de draad niet af.

• OVERGANG VAN KOP NAAR POTEN •

•		 haak 3 lossen waar je eindigde bij toer 16 van de kop. 

•		 neem een poot en haak vasten langs één helft van de opening
 bovenaan (= 7 vasten).

•		 haak 2 lossen als overgang naar de 2de poot. neem de 2de  
 poot en haak opnieuw vasten langs één helft van de opening  
 bovenaan (= 7 vasten). doe hetzelfde bij de 3de en de 4de  
 poot, zodat je ze allemaal aan elkaar hebt gehaakt. 

•		 nu keer je terug langs de andere kant van de poten. bij de 4de  
 poot haak je dus rondom vasten (= 14 vasten), vervolgens haak  
 je verder in de 2 lossen en de andere poten tot je de kop weer 
 hebt bereikt. 

Hier minderen
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• LIJFJE •

•		 Toer 1 tot 6: haak nu verder rond de kop en maak 6 volledige  
 toeren vasten rond de poten en de kop.

•		 Toer 7: ter hoogte van de ‘nek’ (tussen de kop en de eerste  
 poot) haak je 2 steken samen (= minderen). haak een vaste en  
 terug twee steken samen. vervolgens allemaal vasten tot je aan  
 de andere kant van het lijfje bent gekomen ter hoogte van 
 de nek. haak ook daar 2 steken samen, een vaste en terug 2  
 steken samen. haak verder vasten tot je helemaal rond bent.

•		 Toer 8 en 9: haak allemaal vasten.

•		 Toer 10: herhaal toer 7.

•		 Toer 11 en 12: haak allemaal vasten.

•		 Toer 13: herhaal toer 7.

•		 Toer 14 en 15: haak 2 toeren vasten. eindig met een halve 
 vaste en knip de draad af op 50 cm.
 naai oogjes op het kopje en stop het geheel vol met vulsel.  
 naai met de lange draad de rug toe, maar laat nog 
 een opening voor het staartje en laat ook de bovenkant 
 van de kop nog open.  

• OREN • (2x haken)

Wit

•	 Toer 1: start met een opzetlus en haak 3 lossen. haak de 
 laatste losse vast aan de eerste met een halve vaste en maak 
 zo een cirkeltje.

•		 Toer 2: haak 5 vasten in het midden van het cirkeltje.

•		 Toer 3: haak spiraalsgewijs 6 vasten. 

•		 Toer 4 en 5: haak 5x *2 vasten in een steek, 2x een vaste*   
 terwijl je spiraalsgewijs blijft haken. haak om te eindigen een  
  halve vaste en knip de draad af. 

Hoofdkleur
Maak een opzetlus rond de haaknaald en steek je haaknaald in de 
rand van het witte gedeelte om verder te haken met de hoofdkleur. 

•		 Toer 1: haak 12 vasten.

•		 Toer 2: haak 5x *2 vasten in een steek, 2x een vaste*. 

•		 Toer 3: haak 17 vasten en een halve vaste om te eindigen. 
 knip de draad af op 30 cm. Maak op dezelfde manier een 
 tweede oortje. vul ze en naai ze vervolgens op de kop. 
 naai de voorkant van beide oren aan  de voorkant van de kop en  
 de achterkant aan de achterkant van de kop. naai de rest van de  
 kop tussen de oren dicht. 

Hier minderen

• STAART •

Wit

•	 Toer 1: start met een opzetlus en haak 3 lossen. haak de laatste  
 losse vast aan de eerste met een halve vaste en maak zo een  
 cirkeltje.

•		 Toer 2: haak 7 vasten in het midden van dat cirkeltje.

•	 Toer 3: haak 2 vasten in elke steek en 2 extra vasten in de 
 overgang naar de volgende toer. 

•	 Toer 4: haak allemaal vasten.

•	 Toer 5: haak 5x *2 vasten in een steek, 2x een vaste*. 

•		 Toer 6: haak allemaal vasten.

•		 Toer 7: haak 7x *2 vasten in een steek, 2x een vaste*. 

•		 Toer 8: haak allemaal vasten. eindig met een halve vaste 
  en knip de draad af. 

Hoofdkleur
Maak een opzetlus rond de haakpen en steek je haakpen in een 
steek in de rand van het witte gedeelte om verder te haken met de 
hoofdkleur.

•		 Toer 1, 2 en 3: haak allemaal vasten.

•		 Toer 4: haak 4 vasten en haak dan 2 steken samen. 
 herhaal dit tot de toer rond is.

•		 Toer 5 en 6: haak allemaal vasten.

•		 Toer 7: haak 4 vasten en haak dan 2 steken samen. 
 herhaal dit tot de toer rond is.

•		 Toer 8 en 9: haak allemaal vasten.

•		 Toer 10: haak 4 vasten en haak dan 2 steken samen. 
 herhaal dit tot de toer rond is.

•		 Toer 11 tot 12: haak allemaal vasten. eindig met een halve vaste  
 en knip de draad af op 20 cm.
  
 vul de staart met vulsel en naai vast aan het lijf rond de   
 opening die je hebt gelaten in de rug. knoop de losse draad  
 van de staart aan de losse draad van de rug. Stop nu alle losse  
 draden in.

klaar!
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