
Patroon Zorgenvriendje 

 
 
Voor mijn kleinzoon heb ik een zorgenvriendje gemaakt, hij wordt intensief gebruikt. 
Hij is gemaakt van Lana Grossa Organico, hetpatroon is van Monique Kwakernaat.Monique was zo aardig 
om toestemming te geven om het patroon te delen zodat veel kindjes ook zo'n vriendje kunnen krijgen. 
 
 
Met toestemming van Monique Kwakernaat mag ik het patroon hier plaatsen.  
 

 
 

Haakpatroon zorgen vriendje 
 
 

Hoofd en lijf  
haak 2 lossen  
1. haak in de 2de lossen van de naald 6 vasten  
2. haak in elke vasten 2 vasten (12)  
3. haak in elke 2de vasten 2 vasten (18)  
4. haak in elke 3de vasten 2 vasten (24)  
5. haak in elke 4de vasten 2 vasten (30)  
6. haak 30 vasten  
7. haak in elke 5de vasten 2 vasten (36)  
8. haak in elke 6de vasten 2 vasten (42)  
9. haak 42 vasten 
10. haak in elke 7de vasten 2 vasten (48)  
11. haak in elke 8ste vasten 2 vasten (54)  
12. haak 54 vasten  
13. haak in elke 9de vasten 2 vasten (60)  
14-23. vasten haken  
24 haak 17 vasten en dan 26 lossen.sla 26 vasten over van vorige toer en haak dan weer 17 vasten.  
25-27 vasten haken  
wissel van kleur.  
28-31 vasten haken  
wissel van kleur.  
32-35 vasten haken  
wissel van kleur  
36-39 vasten haken.  
wissel van kleur  
40-43 vasten haken  
wissel van kleur  
44-47 vasten haken  
wissel van kleur  
48-51 vasten haken  
wissel van kleur  
52-55 vasten haken  
Afhechten  
Je werk dicht haken en opvullen via de mond. 
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Binnenkant mond  
haak een ketting van 26+1 lossen  
begin in de 2de lossen vanaf de naald vasten tehaken tot einde ketting.in de laatste lossen haak je 3 
vasten  
je gaat nu verder aan de andere kant van de kettinghaken  
haak tot het einde van de ketting,en in de laatstehaak je 2 vasten.  
blijf nu in elke vasten een vasten haken tot dat je de gewenste diepte voor de mond hebt  
hecht af  
naai de rits van 15 cm lang tussen de binnen en buitenkant van de mond vast met de hand  
 
Ogen 2x  
zwart  
haak 2 lossen  
haak in de 2de lossen van de naald 6 vasten  
haak in elke vasten 2 vasten(12)  
wissel van kleur(wit)  
haak in elke 2de vasten 2 vasten (18)  
haak in elke 3de vasten 2 vasten (24)  
hecht af  
 
Benen 2x  
haak 2 lossen  
haak in de 2de lossen van de naald 6 vasten  
haak in elke vasten 2 vasten (12) 
haak in elke 2de vasten 2 vasten (18)  
haak in elke 3de vasten 2 vasten (24)  
haak 8 toeren van 24 vasten  
vul op en haak dicht. 
 
Armen 2x  
haak 2 lossen  
haak in de 2de lossen van de naald 6 vasten  
haak in elke vasten 2 vasten(12)  
haak in elke 2de vasten 2 vasten (18)  
haak 7 toeren 18 vasten  
vul op en haak dicht  
 
 
Oren 2 x  
2 lossen haken  
haak in de 2de lossen van de naald 4 vasten en 1 lossen  
keer het werk en haak in elke vasten 2 vasten (8)  
haak 1 lossen en keer het werk  
haak in elke 2 de vasten 2 vasten (12)  
haak 1 lossen en keer het werk om  
haak in elke 3de vasten 2 vasten (16)  
haak 1 lossen en keer het werk. wissel van kleur  
haak 16 vasten en 1 lossen  
keer het werk en haak nog eens 16 vasten 
Hecht af. 
 
 
Nu kun je alle lossen onderdelen aan elkaar maken  
Hoop dat het patroon duidelijk is zo  
Veel plezier er mee. 
 
Groetjes Monique Kwakernaat 

 

http://ketting.in/

