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 Mini krukje Poesje Moppie     

 
Gebruikte garen, 

Zeeman/Wibra garen  

Restje wit garen 

Haaknaald 3 

Katten Oogjes 13 mm.    

Houten krukje van de Action 

Stopnaald 

Vulling 

 

 l = losse  

hv  = halve vaste  

v = vaste  

stk = stokje 

hvstk = half stokje 

 

Er wordt in spiraal door gehaakt. 

Na elke toer staat het totaal aantal steken tussen haakjes. 

 
Ogen 2x.  
 
1. 6v in magische ring (6v)  

2.  in elke v, 2v haken (12v)  

3.  1v, 2v in de volgende v haken (18v) 

4. 2v, 2v in de volgende haken (24v) 

 

Afhechten en draad laten hangen. 

 
KOP. 
 

1.  6v in magische ring (6v)  

2.  in elke v, 2v haken (12v)  

3.  1v, 2v in de volgende v haken (18v)  

4.  2v, 2v in de volgende v haken (24v) 

5.  3v, 2v in de volgende v haken (30v)  

6.  4v, 2v in de volgende v haken (36v)  

7.  5v, 2v in de volgende v haken (42v)  

8. 6v, 2v in de volgende v haken (48v) 

9. 7v, 2v in de volgende v haken (54v) 

10-17. 54v (54v) 

18. 7v, 2v samen haken (48v) 

19. 6v, 2v samen haken (42v) 

20. 42v (42v) 

21. 5v, 2v samen haken (36v) 

22. 36v, (36v) 

23.  4v, 2 samen haken (30v) 

Plaats nu de veiligheid oogjes door de gehaakte rondjes en door het hoofd dan achterkantje 

erop drukken tussen toer 11 en 12 en dat de witte rondjes net tegen elkaar aan zitten. 

Begin de snuit te vullen. 

24. 3 v, 2 samen haken (24v) 

25. 2v, 2 samen haken (18v) 

26. 1v, 2 samen haken (12v) 

27. elke 2v samen haken (6v) 

Afhechten en naai de kop dicht 

(De laatste 6 vaste rijg ik altijd samen dan krijg je een mooiere afwerking.) 
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LIJF.  

 

1.  6v in magische ring (6v)  

2. in elke v, 2v haken (12v)  

3. 1v, 2v in de volgende v haken (18v)  

4. 2v, 2v in de volgende v haken (24v)  

5.  3v, 2v in de volgende v haken (30v)  

6.  4v, 2v in de volgende v haken (36v)  

7.  5v, 2v in de volgende v haken (42v)  

8.  6v, 2v in de volgende v haken (48v)  

9. 7v, 2v in de volgende v haken (54v)  

10. 8v, 2v in de volgende v haken (60v)  

11.  9v, 2v in de volgende v haken (66v)  

12. 10v, 2v in de volgende v haken (72v)  

13.  11v, 2v in de volgende v haken (78v)  

14.  12v, 2v in de volgende v haken (84v)  

15. 13v, 2v in de volgende v haken (90v) 

16. 14v, 2v in de volgende v haken (96) 

17.  15v, 2v in de volgende v haken (102v) 

18. 102v in de achterste lussen (102v) 

19-21. 102v (102v) 

Kleur wisselen. 

22. 1v, 1v overslaan, 5 stk in de volgende v, 1v over slaan, 1v, 1v, overslaan, 5 stk in de 

volgende v, 1v overslaan, 1v, dit zo blijven herhalen tot je rond bent en sluiten met een hv. 

afhechten. 

 

 

STAART.  
 

1. 6v in magische ring (6v) 

2. 1v, 2v in de volgende v haken (9v)  

3. 2v, 2v in de volgende v haken (12v)  

4 – 41. 12v, (12v) 

 Vul tussen door de staart op. 

42. 1v, 2v samen haken. (9v) 

Afhechten en draad laten hangen. 

 
OOR (2x).  

 
1. 6v in magische ring (6v) 

2. 1v, 2v in volgende haken (9v)  

3. 2v, 2v in de volgende v haken (12v)  

4.  3v, 2v in de volgende v haken, (15V)  

5. 4v, v in volgende v haken (18) 

6-7. 18v (18v)  

 

De oren dichtvouwen en met 8v samen haken. 

Afhechten en draad laten hangen. 
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POOTJES (4x).  

                 
1. 6v in magische ring (6v) 

2.  in elke v, 2v haken (12v)  

3.  1v, 2v in de volgende v haken (18v)  

4.  2v, 2v in de volgende v haken (24v)  

5-7.  24v, (24v)  

8.  6v, 6x 2v samen haken, 6v (18v)  

9-11. 18v, (18v) 

 

Afhechten en pootje alleen het teen gedeelte opvullen. Naai nog paar streepjes als 

nageltjes. 

 

Afwerking: 

 

Naai de witte rondjes van de ogen vast. 

Naai de oortjes op de kop op tussen toer 4 en 9 vanuit het midden. 

Naai de staart achter op het lijfje net onder het randje waar in de achterste lussen gehaakt is. 

Naai de kop bovenop het lijfje net voor de toer waarin de achterste lussen gehaakt is.  

Naai hier en daar wat streepjes op het lijfje, kop, staart en pootjes. 

 

Ik heb ervoor gekozen het lijfje op het houten krukje vast te plakken met boekbinderslijm, 

er kan ook 2 zijdig plakband gebruikt worden. 

Ook de pootjes heb ik beetje vast geplakt. 

 

 

    

 

Hoogte krukje is 18 cm. 

Doorsnee bovenkant krukje is 14,5 cm. 

Krukje gekocht bij de Action. 

 

 

 

 

 

 

 

Succes en veel plezier met het maken van dit mini krukje poesje Moppie. 

Gemaakt door Mieke. Ik geef dit patroontje gratis uit. Het patroon blijft eigendom van 

ontwerpster (Mieke) maar mag zonder kosten worden doorgegeven. 

Het verkopen van het patroon is niet toegestaan. Het verkopen van het gehaakte product 

is geen probleem. 

  


