
Dit heb je nodig: 

- twee rest-bolletjes gekleurde katoen 

- een klein restje witte katoen (voor de oogjes) en een heel klein 
restje gele katoen (voor het snaveltje) 

- beetje fiberfill voor de vulling 
- haaknaald 2.0 of  2.5 

Zo maak je het uiltje: 

- Toer 1: begin met kleur 1 ( in mijn geval paars/rood) en maak 
een magic loop >> en haak daarin 14 vasten. (Vind je een magic 

loop moeilijk, dan kun je ook een ring van 5 lossen maken, sluiten 
met een halve vaste in de 1e losse.) 

- Toer 2: haak 14 stokjes (in iedere vaste 1, haak als 1e stokje 3 
lossen. Sluit de toer met een halve vaste in het 1e stokje. 

- Toer 3: haak op ieder stokje twee stokjes (haak als 1e stokje 3 

lossen).  Je krijgt nu een cirkeltje met 28 stokjes. Sluit de toer met 
een halve vaste in het 1e stokje. 

- Toer 4: begin met kleur 2 (in mijn geval groen) en haak tussen 
twee stokjes 3 lossen. 

Haak tussen die twee stokjes nog twee stokjes. Sla twee stokjes van de vorige toer over en haak drie 

stokjes tussen de volgende twee stokjes. Je krijgt nu 14 groepjes van 3 stokjes met twee stokjes van 
de vorige keer er tussen. Sluit de toer met een halve vaste in het 1e stokje. 

- Toer 5: haak 2 lossen en daarna 12 stokjes. Daarna een half stokje (lus in 1x doorhalen ipv 2x) en 
vervolgens haak je het hele cirkeltje rond met vasten. Je krijgt een mooi randje als je alleen in de 

achterste lus van de steek van het stokje insteekt. Toer sluiten met een halve vaste in de bovenste 
van de 2 lossen. 

- Toer 6: haak 4 lossen op het 1e stokje , 1 dubbel stokje op het 2e stokje, 1 enkel stokje op 

het 3e stokje, 1 half stokje op het 4e stokje, 1 vaste op het 5e stokje en een halve vaste op het 6e 
stokje. Het loop nu heel langzaam af naar beneden. 

Nu gaan we weer naar boven: een halve vaste op een 7e stokje, een vaste op het 8e stokje, een half 
stokje op het 9e stokje, een stokje op het 10e stokje, een dubbel stokje op het 11e stokje en een 

dubbel stokje op het 12e stokje. Nu de draad afhechten. 

Nu haak je nog een keer zo'n zelfde lapje voor de achterkant van je uiltje. 

Voor de ogen haak je met witte katoen een ring van 5 lossen. Daarin haak je twaalf vasten, toer 

sluiten met een halve vaste in de 1e vaste. Nu in iedere vaste 2 vasten haken = 24 vasten. Toer 
sluiten met een halve vaste in de 1e vaste. Draad afhechten. Nog zo'n oog haken. 

Ogen bevestigen op het voorste uiltje. 

Onderaan tussen de ogen met stiksteekjes en gele katoen een snaveltje borduren. 

Dan de beide uiltjes met de achterkanten tegen elkaar aanleggen en met kleur 1 rond het hele uiltje 

met vasten de twee delen aan elkaar haken. Op de punten (waar de oren zitten) haak je 3 vasten in 
één vaste, zo komt er een beetje een punt aan en ga je mooi 'de bocht om'. 

Vlak voor het helemaal sluiten fiberfill tussen de twee helften duwen en de laatste vasten haken. 
Haak tenslotte een koordje van lossen voor het bevestigen van je uiltje aan je sleutelbos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gNbYD1MYTwo

