
De kippenkont met de staart.   

Begin met oranje garen en haak twee lossen.  

1e toer: 6 vasten haken in de 2e losse vanaf de haak. 

Toer sluiten met een halve vaste in de 1e vaste. Dit doe je na iedere volgende toer en 

wordt niet steeds weer beschreven.  

Wissel naar geel garen (of een andere kleur, wat jij wil..) 

2e toer: haak 2 vasten in elke vaste, je hebt nu een rondje met 12 vasten.  

3e toer: * haak 1 vaste in de 1e vaste en 2 vasten in de 2e vaste*, dit 6x doen.  

Je hebt nu een rondje met 18 vasten.  

4e toer:* haak 1 vaste in de eerste 2 vasten en 2 vasten in de 3e vaste*, dit 6x doen. Je 

hebt nu een rondje met 24 vasten.  

5e toer: :* haak 1 vaste in de eerste 3 vasten en 2 vasten in de 4e vaste*, dit 6x 

doen. Je hebt nu een rondje van 30 vasten 

6e toer: :* haak 1 vaste in de eerste 4 vasten en 2 vasten in de 5e vaste*, dit 6x 

doen. Je hebt nu een rondje van 36 vasten 

7e toer: :* haak 1 vaste in de eerste 5 vasten en 2 vasten in de 6e vaste*, dit 6x 

doen. Je hebt nu een rondje van 42 vasten 

8e toer: :* haak 1 vaste in de eerste 6 vasten en 2 vasten in de 7e vaste*, dit 6x 

doen. Je hebt nu een rondje van 48 vasten. 

Het lijfje is nu klaar, maar knip de draad niet af, je gaat meteen door met de 

staartveren.  

Haak een half stokje, 3 stokjes, 2 dubbele stokjes in 1 vaste (dit 2x doen) , 1 

driedubbelstokje, 2 dubbele stokjes in 1 vaste (dit twee keer doen), 3 stokjes, 1 vaste 

een halve vaste. Hecht nu je draad af.  

 

Achteruitkijkend hoofdje.  

Haak twee lossen.  

1e toer: 6 vasten in 2e losse vanaf de haak, draai je werk om.  

2e toer: 2 vasten in de eerste vaste, 4 vasten, 2 vasten in de laatste vaste. 

Je hebt nu 8 vasten. Draai je werk om.  

3e toer: 2 vasten in de eerste vaste, 6 vasten, 2 vasten in de laatste vaste.  

Je hebt nu 10 vasten. Draai je werk om.  

4e toer: 2 vasten in de eerste vaste, 1 vaste, 1 stokje, 2 stokjes in één vaste, 3 dubbele 

stokjes in één vaste, 2 stokjes in één vaste, 1 stokje, 3 vasten.  

Hecht de draadjes af en naai het hoofdje aan het lijfje vast. Leg daarbij het hoofdje net 

achter het lijfje en zet het vast met kleine steekjes aan de achterkant van het lijfje, iets 

buiten de rand. Zo komt het hoofdje achter het lijfje vandaan en zit het niet aan de rand 

vast.   

 

Kam  

Neem de drie middelste steken aan de bovenkant en hecht in de meest rechtse steek van 

de drie rood draad aan met een halve vaste.   

Nu haak je: 3 lossen, 1 halve vaste in dezelfde steek als de aanhechting. Je hebt nu één 

lobje van de kam.  

Nu een halve vaste in de volgende steek, 3 lossen, een halve vaste in dezelfde steek. 

Tweede lobje.  

Nu een halve vaste in de volgende steek, 3 lossen en een halve vaste in de zelfde steek. 

3 lobjes, kam klaar.  

 



Pootjes 

Vouw het lichaam dubbel zodat je ziet waar precies het midden is. Tel 4 steken naar links 

en rechts, daar maak je de pootjes aan vast.  

Maak oranje draad vast met een halve vaste en haak 8 lossen.  

Een halve vaste in de tweede losse van de naald en nog drie halve vasten in de volgende 

3 lossen. Je hebt nu één teentje klaar.  

Haak nu 4 lossen.  

Een halve vaste in de tweede losse van de naald en nog drie halve vasten in de volgende 

3 lossen. Tweede teentje af.  

Haak weer 4 lossen  

Een halve vaste in de tweede losse van de naald en nog drie halve vasten in de volgende 

3 lossen. Teentje nummer 3. 

Nu ga je met halve vasten naar boven langs het pootje en sluit het pootje af  met een 

halve vaste waar je de oranje draad hebt aangehecht.  

 

Afwerking 

Borduur een snaveltje op het hoofdje met oranje garen  

(vier steken omhoog vanuit één punt met steeds 1 mm er tussen en één steek er aan de 

bovenkant overheen). 

Borduur de oogjes op het hoofdje met zwart garen.  

 

Klaar.  

Hopelijk zonder waterhoofdje en loensende oogjes…. Succes!  
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