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Baby Uil    patroon: Little Muggles Amigurumi Designs 

 

  

MATERIAAL 

Haaknaald 2,5 

Haakkatoen in verschillende kleuren 

Veiligheidsoogjes 

Stompe borduurnaald 

Vulsel 

Stekenmarkeerder 

HOOFD 

Toer 1   Haak 6v in een magische ring (6) 

Toer 2   2v in elke v (12) 

Toer 3   *1v, 2v in de volgende v* herhaal dit 6 maal (18) 

Toer 4  18v (18) 

Toer 5  *2v, 2v in de volgende v* herhaal dit 6 maal (24) 

Toer 6 *3v, 2v in de volgende v* herhaal dit 6 maal (30) 

Toer 7  *4v, 2v in de volgende v* herhaal dit 6 maal (36) 

Toer 8  36v (36) 

Toer 9  *5v, 2v in de volgende v* herhaal dit 5 maal (42) 

Toer 10 42v (42) 

Toer 11 42v (42) 

Toer 12 42v (42) 

Toer 13 42v (42) 

Toer 14 42v (42) 

Toer 15  *5v, haak 2v samen* herhaal dit 6 maal (36) 

Toer 16  *4v, haak 2v samen* herhaal dit 6 maal (30) 

Toer 17  *3v, haak 2v samen* herhaal dit 6 maal (24) 

Toer 18  *2v, haak 2v samen* herhaal dit 6 maal (18) 

Zet af en stop de draad in. 
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OORTJES (2x) 

Toer 1  Haak 4v in een magische ring (4) 

Toer 2   4v (4) 

Toer 3  *1v, 2v in de volgende v* herhaal dit 2 maal  

Zet af en laat een langere draad voor het aaneenzetten. 

 

 

LIJF 

Toer 1  Haak 6v in een magische ring (6) 

Toer 2  2v in elke v (12) 

Toer 3  *1v, 2v in de volgende v* herhaal dit 6 maal (18) 

Toer 4  *2v, 2v in de volgende v* herhaal dit 6 maal (24) 

Toer 5  *3v, 2v in de volgende v* herhaal dit 6 maal (30) 

Toer 6  *4v, 2v in de volgende v* herhaal dit 6 maal (36) 

Toer 7  *5v, 2v in de volgende v* herhaal dit 5 maal (42) 

Wissel van kleur en wissel de kleuren elke toer af. 

Toer 8  42v (42) 

Toer 9 42v (42) 

Toer 10  *5v, haak 2v samen* herhaal dit 6 maal (36) 

Toer 11 36v (36) 

Toer 12 36v (36) 

Toer 13  *4v, haak 2v samen* herhaal dit 6 maal (30) 

Toer 14  30v (30) 

Toer 15  *3v, haak 2v samen* herhaal dit 6 maal (24) 

Toer 16  24v (24) 

Toer 17  *2v, haak 2v samen* herhaal dit 6 maal (18) 

Zet af en laat een langere draad voor het aaneenzetten. 

 

 

OOG (2X) 

Start met wit 

Toer 1 Haak 6v in een magische ring (6) 

Toer 2  2v in elke v (12) 

Toer 3  *1v, 2v in de volgende v* herhaal 

 dit 6 maal (18) 

Wissel naar lichtgrijs 

Toer 4 *2v, 2v in de volgende v* herhaal dit 6 

 maal (24) 

Zet af en laat een langere draad voor het aaneenzetten. 



3 
 

VLEUGELS (2X)  

Toer 1 Haak 6v in een magische ring (6) 

Toer 2  2v in elke v (12)  

(Wissel van kleur als je het groene uiltjespatroon volgt) 

Toer 3  *1v, 2v in de volgende v* herhaal dit 6 maal (18) 

Toer 4 18v (18) 

Toer 5  *1v, haak 2v samen* herhaal dit 6 maal (12) 

Toer 6  *2v, haak 2v samen* herhaal dit 3 maal (9) 

Toer 7 *1v, haak 2v samen* herhaal dit 3 maal (6) 

Zet af en laat een langere draad voor het aaneenzetten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk voor andere patronen van Amy zeker op 
http://www.littlemuggles.com/ 
 

 

 
 
Ook in de Zoomigurumi boeken vind je patronen van haar. 

http://www.littlemuggles.com/

