
             Funny Chihuahua ( mini ) 9 x 10 cm gratis download 

                     
Deze lieve Chihuahua haak je van restjes Rio katoen die je overhoudt uit het pakket van Funny Ballerina 

Je hebt nog extra nodig, 

Veiligheidsoogjes 7mm 

Hondenneusje 12 x 9 mm ( Joy Crafts  art. nr. 6300/0621 ) 

Restje vulling 

Haaknaald 3 mm 

 

Werkwijze 

Vul alle onderdelen stevig op dit wordt verder niet in de tekst aangegeven 

 

Kopje 

Begin met het neusje 

Haak met huidskleur 2 lossen, 6 vasten in de 1e losse 



1. 2 vasten in elke 2e vaste = 9 vasten 

2. Met wit, 2 vasten in elke 3e vaste = 12 vasten 

3. 12 vasten 

4. 2 vasten in elke vaste = 24 vasten, plaats het neusje in de snuit 

5. 24 vasten, in deze toer komen de oogjes 

6. 2 vasten in elke 4e vaste = 30 vasten 

7. 30 vasten 

8. 30 vasten 

9. 30 vasten 

10. Haak elke 4e en 5e vaste samen = 24 vasten 

11. 24 vasten 

12. Haak elke 3e en 4e vaste samen = 18 vasten,  

13. Haak elke 2e en 3e vaste samen = 12 vasten 

14. Haak elke vaste samen = 6 vasten 

Sluit het kopje 

Oren 2x  

Haak met wit, 2 lossen, 6 vasten in de 1e losse 

1. 2 vasten in elke vaste = 12 vasten 

2. 2 vasten in elke 2e vaste = 18 vasten 

3. 6 vasten, 6x2 vasten in de volgende 6 vasten, 6 vasten = 24 vasten 

4. 24 vasten, hecht af 

Binnenoor 2x  

Haak met huidskleur, 2 lossen , 6 vasten in de 1e losse 

Haak 2 vasten in elke vaste, = 12 vasten , hecht af 

Naai het binnenoor met naaigaren in het oor 

Naai de oortjes op de kop 

Lijfje 

Het lijfje bestaat uit 2 delen die je later aan elkaar naait, zie tekening 

Lijfje, voor 

Haak met wit, 2 lossen, 6 vasten in de 1e losse 

1. 2 vasten in elke vaste = 12 vasten 

2. 2 vasten in elke 2e vaste = 18 vasten 

3. 2 vasten in elke 3e vaste = 24 vasten 

4. 24 vasten 

5. 24 vasten 

6. Haak elke 3e en 4e vaste samen = 18 vasten 

7. 18 vasten 

8. Haak elke 2e en 3e vaste samen = 12 vasten 

9. 12 vasten 

10. 12 vasten 

11. 12 vasten 



Vul het lijfje stevig op 

Lijfje , achter ( kontje) 

Haak met wit, 2 lossen, 6 vasten in de 1e losse 

1. 2 vasten in elke vaste = 12 vasten 

2. 2 vasten in elke 2e vaste = 18 vasten 

3. 2 vasten in elke 3e vaste = 24 vasten 

4. 24 vasten 

5. Haak de 3e en 4e vaste samen = 18 vasten 

Haak nog 4 toeren, 18 vasten, naai het achterlijf aan het voorlijf, zie de tekening hieronder 

                                                                  

 

Voorpootjes 2x, achterpootjes 2x 

Haak met wit, 2 lossen, 6 vasten in de 1e losse 

1. 2 vasten in elke vaste = 12 vasten 

2. 12 vasten 

3. Haak 2 x 2 vasten samen, 8 vasten = 10 vasten 

4. Haak 2 vasten samen, 8 vasten = 9 vasten, ga verder met roze 

5. 9 vasten 

6. 9 vasten, hecht hier af voor de achterpootjes 

7. 9 vasten, hecht hier af voor de voorpootjes 

Broekband 

Haak met roze 24 lossen, niet sluiten 

1. 24 vasten , met roze 

2. 24 vasten, met wit 

3. 24 vasten, met roze 

4. 24 vasten , met wit 

5. 24 vasten, met rozen 



Naai de broekband om het achterlijfje, naai de achterpootjes er aan vast 

Jasje 

Haak met roze 14 lossen, niet sluiten 

1. Begin in de 3e losse, 11 stokjes, ( 2 lossen tellen als stokje ) 

2. 2 vasten in elke 2e stokje = 18 vasten 

3. 2 vasten in elke 3e vaste = 24 vasten 

4. 2 vasten in elke 4e vaste = 30 vasten 

5. 30 vasten 

6. 1 vaste, 3 lossen , 1 vaste in de volgende vaste, herhaal dit tot het einde van de toer, hecht af 

Naai het jasje om het lijfje 

Naai de voorpootjes aan het jasje 

Haak voor alle 4 de pootjes, een bandje van 10 lossen, 9 vasten, naai ze vast op de kleurovergang van wit 

naar roze 

Staartje 

Haak met wit, 10 lossen, haak 2 halve stokjes in elke losse 

Naai het staartje op het achterlijf 

                                                           

Veel plezier met dit patroontje 
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