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Zittend poesje Moppie    
 

Gebruikt garen: 

 

1 bol garen Wibra/Zeeman 100 gr.   

Haaknaald 3,  

Restje wit garen  

Restje zwart garen 

Rouge 

Katten ogen 13 mm 

vulling 

 

 l = losse  

hv  = halve vaste  

v = vaste  

stk = stokje 

hfstk =half stokje 

dbst  = dubbel stokje 

VL = voorste lussen 

 

Er wordt in spiraal gehaakt. 

Na elke toer staat het totaal 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. 

 

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, 2v in volgende v haken (18) 

6-7. 18v (18v)  

 

De oren dichtvouwen en met 8v samen haken. 

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)  
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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.) 

 

 

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 volgende v haken (24v) 

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

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

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

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

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

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

11-19. 60v (60v)   

20. 8v, 2v samen haken (54v) 

21. 7v, 2v samen haken (48v) 

22.  VL 48v (48v)  (VL=voorste lus) 

23 – 24. 48v (48v) 

25. 6v, 2v samen haken (42v) 

26 – 28. 42v (42v) 

29 5v, 2v samen haken (36v) 

30 – 35. 36v (36v) 

 Lijf tussen door opvullen.  

36. 4v, 2v samen haken (30v) 

37 – 40. 30v (30v) 

41. 3v, 2v samen haken (24v) 

42– 43. 24v, (24v) 

 

Afhechten en draad laten hangen voor het vastnaaien van de kop. 
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Voorpootjes 2x 

1.  6v in magische ring (6v)  

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

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

4-5. 18v, (18v) 

6. 1v, 2v samen haken (12v) 

7-16. 12v, (12v) 

Alleen onderste deel van pootje opvullen. 

Dubbelvouwen en met 5v dicht haken. 

Achterpootjes 2x                                 

1.  6v in magische ring (6v)  

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

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

4. 1 bobbelsteek (5stk in 1v,)1v in dezelfde van de bobbelsteek, 1v in volgende v, 

 1 bobbelsteek (5stk in 1v,) 1v in dezelfde van de bobbelsteek, 1v in volgende v, 

 1 bobbelsteek (5stk in 1v,) 1v in dezelfde van de bobbelsteek 1v, 

 

Afhechten en draad laten hangen. 

 

De teentjes naar binnen gekruld laten naar de goede kant haakwerk. 

 

Bobbelsteek is dat je 5 stk half haakt. Je krijgt dan 6 lusjes op je haaknaald, en dan haak je 

die 6 lusjes met 1v tot 1 steek. (zie foto) 

 

 

 
 

 

  

Staart. 

1.  6v in magische ring (6v) 

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

3. 9v (9v) 

4. 2v, 2v in volgende v haken (12v) 

Tussen door staart opvullen. 

5-38. 12v (12v) 

39. dubbelvouwen en met 6v dichthaken. 

 

Afhechten en draad laten hangen. 
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Afwerking. 
 

Naai de witte rondjes van de ogen vast op het kopje, borduur een neusje en snorharen. 

Naai de oren op de kop tussen toer 5 en 10. Geeft de binnenkant van de oren nog kleurtje 

met beetje rouge. 

Naai de kop op het lijf.  

Naai de voorpootjes in het midden op toer 20 vanaf onderkant lijf vast. Dat de pootjes net 

staan. Naai eventueel nog paar nageltjes. 

Naai de achterpootjes onder het lijf op 3 toeren vanuit het midden. Met 4 vasten ertussen.  

Naai de staart midden achterop het lijf. Tussen toer 9 en 13. 

 

 

 
 

 

Haak nog leuk halsbandje met rijtje vaste of stokjes. 

 

 

 

Succes en veel plezier met het maken van dit liggende 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. 

  


