
ZELF MAKEN

Na tochtstoppers Toby de hond 
en Rudolf het rendier is het nu aan 
poezen Molly en Minoes om de 
tocht tegen te houden. Al liggen 
ze net zo graag op het bed van 
dochter- of zoonlief te spinnen...

Poesje mauw, 
vat geen

met deze poezelige tochtkatten 
hou je het lekker warm binnen
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Werkbeschrijving
Molly is van kop tot staart 90 cm lang

DIT HEB JE NODIG

• 4 bollen van 100 g ‘Merino Aran’ van 
Katia: 2 bollen in kleur 10 (licht beige),  
1 bol in kleur 3 (ecru) en 1 bol in kleur 21 
(robijn) • restje garen in roze (neusje) en 
zwart of donkerbruin (nagels en oogjes) 
• haaknaald nr 4,5 • vulling • borduurnaald 
met stompe punt • kopspelden  
(alles o.a. te verkrijgen via gaarne.online)

Slaap,  
poesje slaap
Molly is een luie tijgerkat met 
een mooie streepjesvacht en 

slaapt het liefst de hele dag door 
voor het raam. Maar ook in de 
armen van haar baasje vindt ze 

het zalig vertoeven.

GEBRUIKTE STEKEN

• losse (l)
• vaste (v)
• halve vaste (hv)

Zo maak je Molly

LIJF
Basisketting: haak met kleur 10 een  
ketting van 22 l.
Toer 1: begin in de 2de l (te tellen vanaf je 
haaknaald) van de ketting en haak 21 v, 
telkens in de achterste lus. Draai je werk 
om en haak nu 21 v, telkens in de voorste 
lus van de basisketting – je hebt nu een 
kleine ovaal.
Toeren 2‑10: haak v in alle 44 v.
Toeren 11‑12: wissel naar kleur 21 en haak 
44 v.
Toeren 13‑14: wissel naar kleur 10 en haak 
44 v.
Toeren 15‑66: herhaal toeren 11-14 nog  
13x.
Toeren 67‑68: wissel naar kleur 21 en haak 
44 v.
Toeren 69‑75: wissel naar kleur 10 en haak 
44 v.
Stop vulling in het lijf maar niet te veel  
– Molly mag best wat platter zijn zodat ze 
nog soepel aanvoelt. Naai het einde van 
het lijf dicht en laat een lang stuk draad 
hangen om hier later het kopje mee vast 
te naaien.

KOPJE

Basistoer: maak een magische ring met 
kleur 10.
Toer 1: haak 6 v in de ring.
Toer 2: haak 2 v in elke v (12 v).
Toer 3: *haak 1 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal nog 5x van * tot * (18 v).
Toer 4: *haak 2 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal nog 5x van * tot * (24 v).
Toer 5: *haak 3 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal nog 5x van * tot * (30 v).
Toer 6: *haak 4 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal nog 5x van * tot * (36 v).

een  magische ring
 (een filmpje en uitleg vind je op  

libelle.be/magische-ring).

➜
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Toer 7: *haak 5 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal nog 5 x van * tot * (42 v).
Toer 8: *haak 6 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal nog 5x van * tot * (48 v).
Toer 9: *haak 7 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal nog 5x van * tot * (54 v).
Toer 10: *haak 8 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal nog 5x van * tot * (60 v).
Toer 11: *haak 14 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal nog 3x van * tot * (64 v).
Toeren 12‑21: haak 64 v.
Toer 22: *haak 14 v, haak de 2 vlg v samen* 
en herhaal nog 3x van * tot * (60 v).
Toer 23: *haak 8 v, haak de 2 vlg v samen* 
en herhaal nog 5x van * tot * (54 v).
Toer 24: *haak 7 v, haak de 2 vlg v samen* 
en herhaal nog 5x van * tot * (48 v).
Toer 25: *haak 6 v, haak de 2 vlg v samen* 
en herhaal nog 5x van * tot * (42 v).
Toer 26: *haak 5 v, haak de 2 vlg v samen* 
en herhaal nog 5x van * tot * (36 v).
Begin met het vullen van het kopje.
Toer 27: *haak 4 v, haak de 2 vlg v samen* 
en herhaal nog 5x van * tot * (30 v).
Toer 28: *haak 3 v, haak de 2 vlg v samen* 
en herhaal nog 5x van * tot * (24 v).
Toer 29: *haak 2 v, haak de 2 vlg v samen* 
en herhaal nog 5x van * tot * (18 v).
Toer 30: *haak 1 v, haak de 2 vlg v samen* 
en herhaal nog 5x van * tot * (12 v).
Vul het kopje verder, sluit en laat een 
lange draad aan het hoofd om het later 
vast te naaien aan het lijf.

OREN
Basistoer: maak voor oor 1 een magische 
ring met kleur 10.
Toer 1: haak 6 v in de ring.
Toer 2: *haak 2 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal van * tot * (8 v).
Toer 3: *haak 3 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal van * tot * (10 v).
Toer 4: *haak 4 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal van * tot * (12 v).
Toer 5: *haak 5 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal van * tot * (14 v).
Toer 6: *haak 6 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal van * tot * (16 v).
Toer 7: *haak 7 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal van * tot * (18 v).

Toer 8: *haak 8 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal van * tot * (20 v).
Plooi het oor toe en haak met hv de  
10 over elkaar liggende st samen.
Ga voor oor 2 op dezelfde manier te werk 
als voor oor 1, maar start met kleur 21 en 
schakel vanaf toer 6 over naar kleur 10.

SNOET

Basistoer: maak een magische ring met 
kleur 3.
Toer 1: haak 6 v in de ring.
Toer 2: haak 2 v in elke v (12 v).
Toer 3: *haak 1 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal nog 5x van * tot * (18 v).
Toer 4: haak 18 v.
Toer 5: *haak 2 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal nog 5x van * tot * (24 v).
Toer 6: haak 24 v.
Toer 7: *haak 2 v, haak de 2 vlg v samen* 
en herhaal nog 5x van * tot * (18 v).
Toer 8: *haak 1 v, haak de 2 vlg v samen* 
en herhaal nog 5x van * tot * (12 v).  
Eindig deze laatste toer met een hv, knip 
de draad af en trek deze door de lus.

POTEN

Je maakt er uiteraard 4, maar 2 liggen 
gestrekt en 2 hangen opzij.
Basistoer: maak een magische ring met 
kleur 3.
Toer 1: haak 6 v in de ring.
Toer 2: haak 2 v in elke v (12 v).
Toer 3: *haak 1 v, haak 2 v in de vlg v* en 
herhaal nog 5x van * tot * (18 v).
Toeren 4‑5: haak 18 v.
Toeren 6‑8: wissel naar kleur 10 en haak 
18 v.
Toeren 9‑11: wissel naar kleur 21 en haak 
18 v.
Toeren 12‑23: herhaal toeren 6-11 nog 2x.
Vul de poot lichtjes op en sluit de opening 
met 9 hv in de over elkaar liggende st.

STAART

Basistoer: maak een magische ring met 
kleur 3.
Toer 1: haak 6 v in de ring.

Toer 2: haak 2 v in elke v (12 v).
Toeren 3‑8: haak 12 v.
Toeren 9‑11: wissel naar kleur 10 en haak 
12 v.
Toeren 12‑14: wissel naar kleur 21 en haak 
12 v.
Begin met het licht vullen van de staart.
Toeren 15‑34: herhaal toeren 9-14 nog  
3x en eindig met 2 toeren in kleur 10.
Vul de staart verder en sluit de opening 
met 6 hv in de over elkaar liggende st.

AFWERKING

Speld de snoet op het kopje, zodat de  
onderkant ongeveer op toer 8 zit (van  
onderaan geteld) en de bovenkant onge-
veer op toer 15. Naai de snoet voor de 
helft vast, vul op en naai verder vast.
Borduur met een restje roze garen de 
neus met lange steken die vertrekken 
vanuit het midden van de magische ring.
Borduur – te vertrekken net onder de 
neus tot 3 toeren naar beneden – de 
mond in bruin of zwart: 1 verticaal streep-
je over 2 toeren dat hierna – over toer 3 – 
splitst in 2 schuine streepjes.
Borduur net boven de snoet, in toer 8 à 9, 
voor de ogen 2 halve boogjes van 4 st, 
met 5 v ertussen.
Naai de oren op het kopje, tussen toeren 
5 en 11 en met een afstand van 14 v ertus-
sen.
Naai het kopje vast aan het lijf, daar waar 
de einddraad nog aan het lijfje zit. Het 
kopje zit voor de helft op het lijfje en 
steekt er met de andere helft bovenuit.
Naai de staart aan de andere kant van het 
lijfje in het midden vast.
Borduur met bruin of zwart 4 nagels op 
elke poot: 4 grote schuine steken over  
2 toeren, te vertrekken van toer 1.
Naai de poten aan de zijkant van het lijf. 
Aan één kant – naar keuze links of rechts, 
al naargelang aan welke kant van de deur 
de tochtkat straks ligt – naai je een naar 
voor uitgestrekte voorpoot en een naar 
achter uitgestrekte achterpoot (die dus 
parallel lopen met het lijf). Aan de andere 
kant naai je de voor- en achterpoot dwars 
op de zijkant, zodat beide pootjes hangen. ➜
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Miauw van mij
Minoes is je poezelige metgezel 

voor aan de deur: telkens  
wanneer er iemand binnenkomt, 
geeft ze kopjes en spint ze van 

geluk. En met haar zachte wollen 
vacht houdt ze vlot de tocht  
buiten en de warmte binnen.
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Werkbeschrijving
Minoes is met gestrekte pootjes 93 cm lang

DIT HEB JE NODIG

• 5 bollen van 100 g ‘Merino Aran’  
van Katia: 3 bollen in kleur 41 (oker),  
1 bol in kleur 3 (ecru) en 1 bol in kleur 46 
(bruin) • haaknaald nr 4,5 • vulling  
• 1 paar veiligheidsoogjes • borduurnaald 
met stompe punt (alles o.a. te verkrijgen 
via gaarne.online)

GEBRUIKTE STEKEN

• losse (l)
• vaste (v)
• halve vaste (hv)

Tip! Je haakt de toeren spiraalsgewijs, 
waardoor begin en einde niet zo duidelijk 
te zien zijn. Tellen is dus een must. Of 
werk met een hulpdraadje in een contras-
terende kleur of met een stekenmarkeer-
der en breng deze aan na de laatste steek 
van de toer en vóór de eerste steek van 
de nieuwe toer. En toer na toer verhuist 
het mee.

Zo maak je Minoes
Eerst haak je beide voorpoten, die je ver-
volgens verbindt en waar je aansluitend 
het lijf aan haakt.

POTEN

Basistoer: maak een magische ring met 
kleur 3.
Toer 1: haak 6 v in de ring.
Toer 2: haak 2 v in elke v (12 v).
Toer 3: *haak 1 v, haak 2 v in de vlg v*  
en herhaal nog 5x van * tot * (18 v).
Toer 4: *haak 2 v, haak 2 v in de vlg v*  
en herhaal nog 5x van * tot * (24 v).
Toeren 5‑8: haak 24 v.
Begin de poot alvast goed te vullen.
Toeren 9‑18: wissel naar kleur 41 en 
haak 24 v.

Sluit voor poot 1 de toer met een hv, knip 
de draad af, trek deze door de hv en stop 
het uiteinde weg met de borduurnaald.
Haak op dezelfde manier poot 2 tot en met 
toer 18, haak 2 l en verbind met poot 1, 
met 1 hv in de laatste st van de toer.
Toer 19: haak 24 v voor de 1ste poot, haak 
2 v op de 2 verbindende l, haak 24 v voor 
de 2de poot en haak 2 v aan de andere 
kant van de 2 l (52 v).
Toeren 20‑137: haak 52 v en vul het lijf af 
en toe bij. Laat de ± 5 laatste centimeters 
van het lijf ongevuld.
Druk dit laatste deel van het lijf plat, zo 
dat de beide pootjes waar je mee begon-
nen bent, mooi horizontaal liggen.
Toer 138: haak vanuit het midden van het 
lijfje – waar je draad of markeerder zich 
normaal gezien automatisch bevindt – de 
12 uiterst linkse steken én de 12 volgende 
(die er net nog onder lagen); deze 24 st 
vormen de basis van de linker voorpoot; 
de andere 28 steken van toer 137 blijven 
voorlopig onaangeroerd.
Vul de rest van het lijf.
Toeren 139‑147: haak 24 v.
Toeren 148‑152: wissel naar kleur 3 en 
haak 24 v.
Vul gaandeweg de poot.
Toer 153: *haak 2 v, haak 2 v samen* en 
herhaal 5x van * tot * (18 v).
Toer 154: *haak 1 v, haak 2 v samen* en 
herhaal 5x van * tot * (12 v).
Haal de draad door de laatste 12 st en trek 
aan om de poot mooi te sluiten. Knip de 
draad af en stop hem in.

Ga voor de tweede poot verder met toer 
138: haak de 2x 2 v aan weerskanten van 
de linkerpoot samen met 2 hv en haak de 
24 resterende st als basis voor de rech-
terpoot. Herhaal toeren 139-154 en vul 
intussen ook die poot. Werk af zoals hier-
boven beschreven.

KOPJE

Basisketting: haak een ketting van 14 l: 5 l 
in kleur 41, 4 l in kleur 3 en 5 l in kleur 46.
Toer 1: start in de 2de st te tellen vanaf de 
haaknaald. Haak met kleur 46 eerst 2 v in 
de vlg st, haak 3 v. Wissel naar kleur 3 en 
haak 4 v. Wissel naar kleur 41, haak 4 v en 
haak 4 v in de laatste l. Haak verder aan 
de andere kant van de ketting: 4 v. Wissel 
naar kleur 3 en haak 4 v. Wissel naar kleur 
46, haak 3 v en 2 v in de laatste v (30).
Toer 2: haak telkens 2 v in de eerste 2 v 
en haak 3 v. Wissel naar kleur 3 en haak  
5 v. Wissel naar kleur 41, haak 3 v, haak  
2 v in de vlg 4 v en haak 3 v. Wissel naar 
kleur 3 en haak 5 v. Wissel naar kleur 46, 
haak 3 v en 2 v in de laatste 2 v (38).
Toer 3: haak 1 v, 2 v in de vlg v, haak 5 v. 
Wissel naar kleur 3 en haak 6 v. Wissel 
naar kleur 41, haak 5 v, haak 2 v in de  
vlg v, haak 2 v, haak 2 v in de vlg v en haak 
5 v. Wissel naar kleur 3 en haak 6 v. Wissel 
naar kleur 46, haak 4 v, haak 2 v in de vlg 
v (42).  
Toer 4: haak 8 v. Wissel naar kleur 3 en 
haak 6 v. Wissel naar kleur 41 en haak 14 v. 
Wissel naar kleur 3 en haak 8 v. Wissel 

een  magische ring
 (een filmpje en uitleg vind je op  

libelle.be/magische-ring).
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naar kleur 46 en haak 6 v (42 v).
Toer 5: haak 2 v, haak 2 v in de vlg v en 
haak 5 v. Wissel naar kleur 3 en haak 7 v. 
Wissel naar kleur 41, haak 3 v, 2 v in de 
vlg v, 4 v, 2 v in de vlg v en 4 v. Wissel 
naar kleur 3 en haak 8 v. Wissel naar  
kleur 46, haak 3 v, haak 2 v in de vlg v en 
haak 2 v (46 v).
Toer 6: haak 9 v. Wissel naar kleur 3 en 
haak 8 v. Wissel naar kleur 41 en haak 13 
v. Wissel naar kleur 3 en haak 10 v. Wissel 
naar kleur 46 en haak 6 v (46 v).
Toer 7: haak 7 v en haak 2 v in de vlg v. 
Wissel naar kleur 3, haak 6 v, haak 2 v in 
de vlg v en haak 3 v. Wissel naar kleur 41, 
haak 4 v, haak 2 v in de vlg v en haak 6 v. 
Wissel naar kleur 3, haak 1 v, haak 2 v in 
de vlg v, haak 6 v, haak 2 v in de vlg v en 
haak 3 v. Wissel naar kleur 46, haak 4 v 
en haak 2 v in de vlg v (52 v).
Toer 8: haak 8 v. Wissel naar kleur 3 en 
haak 12 v. Wissel naar kleur 41 en haak  
11 v. Wissel naar kleur 3 en haak 16 v.  
Wissel naar kleur 46 en haak 5 v (52 v).
Toer 9: haak 2 v in de vlg v en 5 v. Wissel 
naar kleur 3, haak 2 v in de vlg v, haak 6 v, 
haak 2 v in de vlg v, haak 6 v, haak 2 v in 
de vlg v en haak 1 v. Wissel naar kleur 41, 
haak 7 v, haak 2 v in de vlg v en haak 1 v. 
Wissel naar kleur 3, haak 8 v, haak 2 v in 
de vlg v en haak 8 v. Wissel naar kleur 41 
en haak 4 v (58 v).
Toer 10: haak 7 v. Wissel naar kleur 3 en 
haak 19 v. Wissel naar kleur 41 en haak  
9 v. Wissel naar kleur 3 en haak 20 v.  
Wissel naar kleur 46 en haak 3 v (58 v).
Toer 11: haak 2 v in de vlg v en haak 4 v. 
Wissel naar kleur 3, haak 3 v, haak 2 v in 
de vlg v, haak 7 v, haak 2 v in de vlg v, 

haak 7 v, haak 2 v in de vlg v en haak 5 v. 
Wissel naar kleur 41, haak 2 v en haak 2 v 
in de vlg v. Wissel naar kleur 3, haak 10 v, 
haak 2 v in de vlg v en haak 14 v (64 v).
Toer 12: haak vanaf nu verder in kleur 3: 
64 v.
Toer 13: *haak 2 v in de vlg v, haak 8 v*  
en herhaal nog 3x van * tot *. *Haak 2 v  
in de vlg v, haak 13 v* en herhaal nog één 
keer van * tot * (70 v).
Toer 14: haak 70 v.
Toer 15: *haak 2 v in de vlg v, haak 17 v* 
en herhaal nog 3x van * tot * (76 v).
Toer 16: haak 76 v.
Toer 17: *haak 2 v in de vlg v, haak 18 v* 
en herhaal nog 3x van * tot * (80 v).
Toeren 18‑19: haak 80 v.
Toer 20: *haak 8 v, haak de vlg 2 v 
samen* en herhaal nog 7x van * tot * (72).
Toer 21: *haak 10 v, haak de vlg 2 v samen* 
en herhaal nog 5x van * tot * (66 v).
Toer 22: *haak 9 v, haak de vlg 2 v samen* 
en herhaal nog 5x van * tot * (60 v).
Toer 23: *haak 8 v, haak de vlg 2 v samen* 
en herhaal nog 5x van * tot * (54 v).
Toer 24: *haak 7 v, haak de vlg 2 v samen* 
en herhaal nog 5x van * tot * (48 v).
Toer 25: haak (enkel in de achterste lus-
sen; zo creëer je een randje) *2 v, haak  
de vlg 2 v samen* en herhaal nog 11x 
van * tot * (36 v).
Toer 26: *haak 4 v, haak de vlg 2 v samen* 
en herhaal nog 5x van * tot * (30 v).
Toer 27: *haak 3 v, haak de vlg 2 v samen* 
en herhaal nog 5x van * tot * (24 v).
Vul het hoofd met de vulling. Knip de 
draad lang af om het kopje mee op het 
lijf te naaien.

OREN

Basistoer: maak voor oor 1 een magische 
ring met kleur 41.
Toer 1: haak 6 v in de ring.
Toer 2: *haak 2 v, haak 2 v in de vlg v* 
en herhaal nog een keer van * tot * (8 v).
Toer 3: *haak 3 v, haak 2 v in de vlg v* 
en herhaal nog een keer van * tot * (10 v).
Toer 4: *haak 4 v, haak 2 v in de vlg v*  
en herhaal nog een keer van * tot * (12 v).
Toer 5: *haak 5 v, haak 2 v in de vlg v*  
en herhaal nog een keer van * tot * (14 v).

Toer 6: *haak 6 v, haak 2 v in de vlg v*  
en herhaal nog een keer van * tot * (16 v).
Toer 7: *haak 7 v, haak 2 v in de vlg v*  
en herhaal nog een keer van * tot * (18 v).
Toer 8: *haak 8 v, haak 2 v in de vlg v*  
en herhaal nog een keer van * tot * (20 v).
Plooi het oor dubbel en haak met hv de  
9 over elkaar liggende steken samen.
Maak oor 2 op dezelfde manier maar in 
kleur 46.

STAART

Basistoer: maak een magische ring met 
kleur 3.
Toer 1: haak 6 v in de ring.
Toer 2: haak 5 v, haak 2 v in de vlg v (7 v).
Toer 3: haak 6 v, haak 2 v in de vlg v (8 v).
Toer 4: haak 8 v.
Toer 5: haak 7 v, haak 2 v in de vlg v (9 v).
Begin de staart te vullen en blijf geleide-
lijk aan vullen tijdens het haken
Toer 6: haak 9 v.
Toer 7: wissel naar kleur 46. Haak 8 v, 
haak 2 v in de vlg v (10 v).
Toeren 8‑16: haak 10 v.
Sluit de toer met een hv – knip de draad 
niet te kort, want je hebt hem nog nodig 
voor het aannaaien.

AFWERKING

Bevestig tussen toeren 14 en 15 de  
veiligheidsoogjes op het kopje, met  
13 v ertussen.
Naai het kopje met de loshangende 
draad op het lijf, beginnende vanaf toer 7, 
te tellen vanaf het punt waar de beide 
voorpoten samengevoegd zijn.
Naai de beide oren op het kopje, op de 
overeenkomstige gehaakte kleurvlakken.
Naai de staart tussen de achterpoten op 
toer 5, te tellen vanaf het punt waar de 
beide achterpoten samengevoegd zijn.
Naai tot slot met bruin garen met steel- 
steken een kruismondje en snorharen.


