
Sleutelhanger 

Vos 
Ontworpen door Gretha van Studio Haakmuts 

 

  

Benodigdheden: 

- restjes Stone Washed in de kleuren, black onyx, moon stone  en coral 
- haaknaald 3 of 3,5 
- restje vulling 
- veiligheidsoogjes 6 mm 
- sleutelhanger 
- maasnaald 
 
Kopje: 

1. Haak met zwart 4 vasten in een magische ring 
2. Wissel van kleur naar crème en haak 2 vasten in iedere vaste (8) 
3. *2 vasten in 1 vaste, 3 vasten*, herhaal 1x (10) 
4. Wissel van kleur naar coral. *2 vasten in 1 vaste, 1 vaste* herhaal 4x (15) 
5. *2 vasten in 1 vaste, 4 vasten*, herhaal 2x (18) 
6. *2 vasten in 1 vaste, 5 vasten*, herhaal 2x (21) 
7. *2 vasten in 1 vaste, 6 vasten*, herhaal 2x (24) 
8. 24 vasten 
9. 24 vasten 
10. 24 vasten 

Plaats de ogen tussen toer 6 en 7 met 4 vasten ertussen. 
En vul het kopje stevig op. 

11. *haak 2 vasten samen, 2 vasten*, herhaal 5x (18) 
12. *haak 2 vasten samen, 1vaste*, herhaal 5x (12) 

Hecht af en rijg je draad door alle 12 vasten en sluit de opening. 
 
Oortjes 2x: 

1. Haak met zwart 3 vasten in een magische ring 
2. Wissel van kleur naar coral en haak 2 vasten in iedere vaste (6) 
3. *2 vasten in 1 vaste, 1 vaste*, herhaal 2x (9) 
4. *2 vasten in 1 vaste, 2 vasten*, herhaal 2x (12) 
5. 12 vasten  

Hecht af en naai het oor aan de onderkant dicht. 
Naai de oortjes een beetje scheef op het kopje tussen toer 8 en 9. 

 
Tot slot haak je een koordje van 12 lossen voor de sleutelhanger, deze bevestig je tussen de oortjes. 
 
 

Veel haakplezier! 
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