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DUIFJE DESI 

HAAK EEN SCHATTIG DECORATIE VOGELTJE 

CARMEN JORISSEN  

WWW.NEWLEAFDESIGNS.NL 

 

 

 

  

Ontmoet Duifje Desi, een schattig klein vogeltje dat graag 

overal rondhangt! 

 Met vrolijke kleurtjes, hartvormige vleugeltjes en een 

bloemenkraagje fleurt Duifje Desi je dag helemaal op. 

http://www.craftyqueens.nl/


Carmen Jorissen www.newleafdesigns.nl New Leaf Designs 

 

 

  

Materialen 

 

Scheepjes Catona (100% katoen, 
25m/10g) in de kleuren: 

Kleur A: 408 Old Rose  

Kleur B: 397 Cyan    

Kleur C: 114 Shocking Pink  

Kleur D: 241 Parrot Green  

Kleur E: 245 Green Yellow  

Aanbevolen haaknaald 

2.5mm  

 

Overig: 

Polyester Vulling 

Klein stukje paars vilt voor het bekje 

2 zwarte plastic kralen (3mm) voor de 
ogen 

Zwart naaigaren 

Maasnaald 

Naald met klein oog voor het naaigaren 

Schaar 

 

 

Afmetingen 

Het vogeltje meet 9cm van bek tot staart 
(staartveren niet meegeteld). 
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

 

L – Losse 

V – Vaste 

HST – Half Stokje 

ST – Stokje 

DST – Dubbel Stokje (2x het garen om de naald) 

HV – Halve Vaste 

2V SMH – 2 Vasten Samenhaken 

2HST SMH – 2 Halve Stokjes Samenhaken 

S/STN – Steek/Steken 

Herh – Herhalen 

T – Toer 

GK – Goede Kant 

Volg - Volgende 

 

Speciale steken 

VV – verlengde vaste. Een verlengde vaste wordt in de volgende steek de rij onder de huidige rij 

gehaakt. Steek je haaknaald in de volgende steek maar dan van de vorige rij, haal een lus op tot deze 

op dezelfde hoogte is als een gewone vaste, sla het garen om de naald en haal deze door alle lussen. 

De niet-gehaakte steek van de huidige rij sla je over. 

 

STEKENVERHOUDING 

Zorg ervoor dat de vulling niet zichtbaar is door de steken. Als er zich gaatjes vormen tussen de steken, 

gebruik dan een kleinere naald. 

 

VERKOOPPUNTEN 

Vind verkooppunten van Scheepjes hier. Als er geen bij jou in de buurt zijn, overweeg dan om bij een 
van de onderstaande webwinkels te kopen. Zij hebben een programma wat designers ondersteunt, en 
geven mij een klein percentage van de aankoop als je via onderstaande link koopt. Je betaalt niets 
extra’s, maar steunt mij hierbij wel. Alvast bedankt voor je overweging!  

Black Sheep Wools (UK, ships worldwide) 
Wool Warehouse (UK, ships worldwide) 
Caro’s Atelier (NL) 

  

https://www.scheepjes.com/nl/winkels/
https://shareasale.com/r.cfm?b=1053996&u=855566&m=73851&urllink=www%2Eblacksheepwools%2Ecom%2Fscheepjes%2Dstone%2Dwashed%2Driver%2Dwashed%2Dcolour%2Dpack%2D50%2D10g%2Dballs%2Dof%2Dyarn%2Ehtml&afftrack=Chevrainbow
https://shareasale.com/r.cfm?b=819303&u=855566&m=63378&urllink=www%2Ewoolwarehouse%2Eco%2Euk%2Fscheepjes%2Dstonewashed%2Dpack&afftrack=Chevrainbow
http://caros-atelier.webshopapp.com/tracking/tradetracker/redirect/?tt=27390_12_295278_Chevrainbow&r=%2Fstone-washed-river-washed-colour-pack.html
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OPMERKINGEN 

Dit patroon wordt gehaakt in spiralen, je haakt dus geen losse aan het begin van elke toer en je sluit 

niet met een halve vaste aan het eind van de toer. Het is handig om een stekenmarkeerder te plaatsen 

in de eerste steek van de toer en deze met elke toer te verplaatsen zodat je weet wanneer je een toer 

hebt voltooid. 

In dit patroon wordt een meerdering zo aangegeven: ‘2v in volg s’. Als er gewoon ‘2v’ staat, betekent 

het dat je 1v haakt voor de volgende 2 stn.  

PATROON 

Lijfje 

Begin met Kleur A en maak een magische ring. 

T 1. 6v in ring (6 stn) 

T 2. 2v in elke s (12 stn) 

T 3. *2v, 2v in volg s, Herh vanaf * tot einde toer (16 stn) 

T 4. *3v, 2v in volg s, Herh vanaf * tot einde toer (20 stn) 

T 5-8 (4 toeren). 20v 

T 9. 4hv, 4v, (2hst in volg s, 1hst) 2x, (1hst, 2hst in volg s) 2x, 4v (24 stn) 

Wissel van kleur naar Kleur B door de laatste doorhaal van de vorige steek te voltooien met Kleur B. Je 

kunt Kleur A afknippen.  

T 10. 24v 

T 11. 8v, 12hst, 4v 

T 12. 4hv, 4v, (2hst in volg s, 2hst) 2x, (2hst, 2hst in volg s) 2x, 4v (28 stn) 

T 13. 6v, 20hst, 2v 

T 14. 10v, 12hst, 6v 

T 15. 12v, 8hst, 8v 

T 16. Herh T 14 

T 17. 10v, 16hst, 2v 

T 18. 14v, 2hst, 2hst smh 2x, 2hst, 6v (26 stn) 

T 19. 13v, 2hst, 2hst smh 2x, 2hst, 5v (24 stn) 

T 20. 2v, 4hv, 6v, 8hst, 4v 
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T 21. 10v, (2hst smh, 1hst) 4x, 2v (20 stn) 

T 22. 8v, (1hst, 2hst smh) 2x, (2hst smh, 1hst) 2x (16 stn) 

Voordat je verder haakt aan het lijfje is het aan te raden om eerst de versieringen te maken. 

  

 

 

Gezichtje 

Knip een ruitje uit vilt voor het bekje. Leg het ruitje midden op het gezichtje, met de langere zijde 

verticaal gelegd (zie foto). Neem wat naaigaren en naai hiermee van links naar rechts over de korte 

zijde, precies tussen Toeren 5 en 6 in.  

Naai een zwart kraaltje of knoopje aan weerszijden van het bekje, op dezelfde hoogte. Laat er 

ongeveer 3 steken tussen aan elke kant van het bekje.  

Kraagje 

Haak met Kleur C halve vasten op de GK tussen Toeren 11 en 12 in. Houd hiervoor het garen aan de 

binnenkant van het vogeltje, prik de haaknaald tussen de toeren in naar binnen en haal een lus op. Zo 

kun je beginnen met halve vasten haken. De laatste hv zul je een tikje schuin moeten haken zodat je in 

de 1e hv kunt sluiten. Knip het garen af. 

Hecht het garen weer aan in de achterste lus (dichtst bij het rugje van de vogel) van de 1e hv, dan: 

*2l, 1st, 2l, hv in volg s, hv in volg s, Herh vanaf * tot eind. (8 schelpjes) 

Knip het garen af, haal het naar de binnenkant en maak daar een knoopje.  
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Vleugel (maak er 2) 

Haak met Kleur D 5 lossen, keer om en haak vanaf de 2e losse: 

1hv, 1v, 1hst, (2st, 1dst, 1st, ch2, hv, ch2, 1st, 1dst, 2st) allemaal in volg s, 1hst, 1v, 1hv. 

Knip het garen af, laat een lang einde om elke vleugel aan weerszijden van het lijfje vast te naaien. 

Vul het lijfje met polyester vulling. 

 

 

Lijfje (vervolg) 

T 23. 2hst smh, 2v, 4hv, (2hst smh, 1hst) 2x, 2hst smh (12 stn) 

T 24. (1v, 2v smh) 3x, 2hst smh, 1hst (8 stn) 

T 25. 1x 2hst smh, laat de rest van de stn zoals ze zijn 

Knip het garen af en naai het lijfje dicht. 

 

 

Staartveer (maak er 2) 

Maak er 1 met Kleur D en 1 met Kleur E. 

Start met een magische ring: 

T 1. 6v in ring (6 stn) 

T 2. 2v in elke s (12 stn) 

T 3. 12v 

T 4-7 (4 toeren). 2v smh, v tot eind (8 stn aan einde T 7) 

Knip het garen af en naai de veren aan de staart van de vogel. De veren hoeven niet opgevuld te 

worden. 
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Lus 

Haak 30l met Kleur E. 

Rij 1. Vanaf 2e l: 29v 

Rij 2. 1l, keer je werk, 29v 

Knip het garen af en hecht Kleur A aan.  

Rij 3. 1l, keer je werk, 1v, *1vv in s onder volg s, 1v, Herh vanaf * tot einde rij (14 vv, 15 v) 

Knip het garen af, vouw de lus dubbel en naai deze vast aan de bovenkant van het vogeltje. Tip: 

gebruik de eindjes aan 1 kant van de lus om de lus samen te naaien, en gebruik de overige eindjes om 

de lus aan het vogeltje te naaien.  

 

Deel foto’s van je vogeltjes op social media door ze te taggen met #newleafdesigns, bedankt! 

Dit patroon is ontworpen door mij – Carmen Jorissen. Het garen hiervoor is gesponsord door 
Scheepjes. Copyright van dit patroon wordt beschermd door Scheepjes, deel a.u.b. geen geprinte 
kopietjes uit, bedankt! 

Als je vragen hebt over het patroon kun je me emailen op: hello@newleafdesigns.nl  

Haak ze! Kijk voor meer leuke patronen op www.newleafdesigns.nl  

 

mailto:hello@newleafdesigns.nl
http://www.newleafdesigns.nl/

