
 

 

 
 

 
 

 
 

Aardbei konijn 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Aardbei konijn is ongeveer 15 cm groot 
 

 
 
Afkortingen  
L - Losse 
V- Vaste 
Vmin –  Verminder aantal (2 samen)  
Mc – Magische Cirkel  
ET- Einde Toer ( knip draad af )  
Stk – Stokje  
Hstk- Half stokje  
Dstk – dubbel stokje  

 

Benodigheden  

Haaknaald 2.5 mm  

Garen  

Polyester vulling  

Schaar 

Steek marker 

Garen 

Hoofd (baby roze) 

R1. MC, 6 vaste in de cirkel 

R2. 2v in elke steek rond, (12 v) 

R3. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 1, herhaal van * rondom (18 v)  

R4. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 2, herhaal van * rondom (24 v)  

R5. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 3, herhaal van * rondom (30 v)  

R6. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 4, herhaal van * rondom (36 v)  

R7. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 5, herhaal van * rondom (42 v)  

R8. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 6, herhaal van * rondom (48 v)  

R9. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 7, herhaal van * rondom (54 v)  

R10. tot R24. 54 v 



 

 

R25. * Vmin. 1v in de volgende 7, herhaal van * rond, (48v)  

R26. * Vmin. 1v in de volgende 6, herhaal van * rond, (42v) 

R27. * Vmin. 1v, in de volgende 5, herhaal van * rond, ( 36v) 

R28. * Vmin. 1v, in de volgende 4, herhaal van * rond, (30v) 

R29. * Vmin. 1v, in de volgende 3, herhaal van * rond, (24v) 

ET 

 

Lichaam (baby roze)  

R1. MC, 6 v in centrum  

R2. 2v in elke steek rond, (12 v)  

R3. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 1, herhaal van * rondom (18 v)  

R4. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 2, herhaal van * rondom (24 sc) 

R5. Tot R11. 24v  

ET 

 

Buik (witte garen katoen)  

R1. MC, 6 v in de cirkel 

R2. 2v alle, (12 v)  

R3. * 2v in eerste 2 v. 1 v in volgende 2, herhaal van * rondom (18 v)  

Het is nu een ovale vorm  

Naai het op lichaam 

ET 

 

Voor pootje (baby roze) 2x 

R1. MC, 5 v in cirkel  

R2. 2v in elke steek rond, (10 v)  

R3. Tot R6 v in elke steek rond 

ET 

 

Achter pootje (baby roze) 2x 

R1. MC, 5 v in de cirkel  
R2. 2v in elke steek rond, (10 v)  
R3. Tot R4 v 
ET 
Naai op het lichaam 
 
Aardbei muts (Rood in katoen garen)  
 
R1. MC, 6 v in centrum  
R2. 2v in elke steek rond, (12 v)  
R3. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 1, herhaal van * rondom (18 v)  
R4. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 2, herhaal van * rondom (24 v)  
R5. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 3, herhaal van * rondom (30 v)  
R6. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 4, herhaal van * rondom (36 v) 



 

 

R7. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 5, herhaal van * rondom (42 v)  
R8. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 6, herhaal van * rondom (48 v)  
R9. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 7, herhaal van * rondom (54 v)  
R10. tot R20 54 v 
ET 
 
Naai de aardbei zaadjes op de muts met geel garen. 
 

 
 
Oren (baby roze) 
R1. MC, 6 v in de cirkel  
R2. 2v in elke steek rond, (12 v)  
R3. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 1, herhaal van * rondom (18 v)  
R4. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 2, herhaal van * rondom (24 v)  
R5. tot R11. 24v   
ET 
Vouw oren samen aan de onderkant en naai ze op die manier aan de muts. 
 
Groene deel van de muts (katoen) 
R1. 5 L , hv in de eerste om een ring te vormen  
R2. 1 l, 10 v in de ring, l 
 

 
 
R3. 1 l , * 2v in eerste v. 1 v in volgende 1, herhaal van * rondom, hv  in eerste. (15 v)  
R4. 5 l, 
 



 

 

 
 
2e L van de haak maak een v.  
3e L van de haak maak hstk.  
4e L van de haak maak stk.  
5e L van de haak maak dstk. 
 

 
 
2 L  van het rondje overslaan en hechten aan de 3e L met een hv. 
 

 
 
Herhaal dit 4x .  
ET 
 



 

 

 
 
 
Ik haak de stengel met 3 L . en naai een paar keer heen en weer door de lossen zodat het 
steeltje steviger wordt.  
 
Ogen (zwart katoen) 2x 
 
R1. MC, 6 v in de cirkel  
R2. 1v in eerste v. 2 hstk in volgende v, 2 hstk in volgende v. 1v in eerste v. 2 hstk in volgende 
v, 2 hstk in volgende v. Nu heb je een ovale vorm.  
Naai de witte sparkles op het oog met witte garen. 
ET 
 
Snuit (wit katoen) 
 
R1. MC, 6 v in de cirkel  
R2. 2v alle, (12 v)  
R3. * 2v in eerste v. 1 v in volgende 1, herhaal van * rondom (18 v) 
ET 
 
Staart 
 
R1. MC, 6 sc in de cirkel  
R2. v alle  
R3. v alle  
ET 
 
Neus  
 
Naai de neus met zwart garen. 
 
Ik zou het zeer waarderen als u dit patroon niet kopieert, op internet zet of het uitdeelt aan vrienden.. Haken 

betekend erg veel voor mij. Ik heb eindelijk na een turbulent leven mijn passie gevonden en kan hier helemaal 

mijn ei in kwijt. Ik wil graag mensen blij maken met mijn ontworpen beestjes en hoop dat ik hier ooit mijn 

brood mee mag verdienen. Alvast bedankt voor je eerlijkheid.   

Al mijn patronen zijn gemaakt met liefde, eerlijkheid, lol en gekkigheid en zijn allemaal mijn eigen ontwerp. 

XOXO AmigurumiCorner 


