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Kangoeroe 
             Krizzy

KANGOEROE KRIZZY
EEN ONTWERP VAN  DANIËLLE JANSEN - HAKEN

Deze Kangoeroe heeft de zomer in zijn bol! 
Met zijn badlaken en bal is hij klaar om te vetrekken naar het strand. 
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Dit patroon is ontworpen door Daniëlle Jansen, bekend van 
www.daniscreaties.nl in opdracht van Breiclub. 

Benodigdheden
• Scheepjes Catona Ginger Gold 383 (2bolletjes)
• Scheepjes Catona Old Lace 130
• Scheepjes Catona Black Coffee 162 (een restje)
• Scheepjes Catona Petal Peach 263
• Scheepjes Catona Bridal White 105 
• Scheepjes Catona Tropic 253
• 3 kleurtjes naar keuze voor de beachbal 
•  Verschillende kleurtjes naar keuze voor de bloemenketting
•  Veiligheidsoogjes 9mm
• Haaknaald nr. 2,5
•  Vulling
• Stopnaald

Afkortingen
L = losse
V = vaste
hv = halve vaste
Stk = stokjeBuidel

Haak met Old Lace 130;
1. Haak 6v in een magische ring   = 6
2. Haak 2v in elke v    = 12
3. 6x (1v, 2v in de volgende v)   = 18
4. 6x (2v, 2v in de volgende v)   = 24
5. 6x (3v, 2v in de volgende v)   = 30
6. 6x (4v, 2v in de volgende v)   = 36
7. – 16. 1v in elke v    = 36 
Hecht nog niet af, maar leg de buidel even opzij en begin aan 
het lijf;

Lijf
Haak met Ginger Gold 383; 
1. Haak 6v in een magische ring   = 6
2. Haak 2v in elke v    = 12
3. 6x (1v, 2v in de volgende v)   = 18
4. 6x (2v, 2v in de volgende v)   = 24
5. 6x (3v, 2v in de volgende v)   = 30
6. 6x (4v, 2v in de volgende v)   = 36
7. 6x (5v, 2v in de volgende v)   = 42
8. 6x (6v, 2v in de volgende v)   = 48
9. 6x (7v, 2v in de volgende v)   = 54
10. 6x (8v, 2v in de volgende v)   = 60
11. – 18. 1v in elke v    = 60    
12. 6x (8v, 2v samen haken)    = 54
13. 18v, haak 18L en sla 18v over, haak nog 18v  = 54 
14. 1v in elke v     = 54
15. 6x (7v, 2v samen haken)    = 48
16. 1v in elke v     = 48 
17. 6x (6v, 2v samen haken)    = 42
18. 1v in elke v     = 42
19. 1v in elke v     = 42
    
Pak nu de buidel erbij. Vouw zowel het lijf als de buidel binnen-
stebuiten. Leg de buidel aan de gleuf in het lichaam en haak elke 
v van de buidel en de gleuf samen. Hecht vervolgens af en werk 
de draadjes weg. Vouw nu het lijf weer naar buiten toe en haak 
verder;
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1. 6x (5v, 2v samen haken)    = 36
2. 1v in elke v     = 36
3. 1v in elke v     = 36
 begin met het opvullen van het lijf
4. 6x (4v, 2v samen haken)    = 30
5. 1v in elke v     = 30
6. 1v in elke v     = 30
7. 6x (3v, 2v samen haken)    = 24
8. – 36. 1v in elke v    = 24  
Hecht af en laat een lang stuk draad over om de kop aan het 
lichaam te naaien. 

Kop
Je start bij de snuit, haak met Old Lace 130;
1. Haak 6v in een magische ring   = 6
2. Haak 2v in elke v    = 12
3. 6x (1v, 2v in de volgende v)   = 18
4. 6x (2v, 2v in de volgende v)   = 24
5. 1v in elke v     = 24 
6. 1v in elke v     = 24
 kleurwissel naar Ginger Gold 383
7. 1v in elke v     = 24
8. 6x (3v, 2v in de volgende v)   = 30
9.  1v in elke v     = 30 
10. 3x (8v, 2v samen haken)    = 27
11. 3x (8v, 2v in de volgende v)   = 30
12. 3x (9v, 2v in de volgende v)   = 33
13. 3x (10v, 2v in de volgende v)   = 36
14. – 17. 1v in elke v    = 36  
15. 6x (5v, 2v in de volgende v)   = 42
16. 6x (6v, 2v in de volgende v)   = 48
17. 1v in elke v     = 48 
 plaats de oogjes tussen toer 15 en 16 met 8 tussenvasten
18. 6x (6v, 2v samen haken)    = 42
19. 1v in elke v     = 42
20. 1v in elke v     = 42

21. 6x (5v, 2v samen haken)    = 36
22. 6x (4v, 2v samen haken)    = 30
23. 6x (3v, 2v samen haken)    = 24 
 vul de kop stevig op
24. 6x (2v, 2v samen haken)    = 18
25. 6x (1v, 2v samen haken)    = 12
26. 6x elke 2v samen haken    = 6
Hecht af en werk de draad netjes weg.
Breng de oogjes een beetje dichter naar elkaar toe met een 
lang stuk draad. Steek de naald van het ene oog naar het andere 
oog en herhaal dit een paar keer. Trek de draad voorzichtig een 
beetje aan en maak de draad vast. Borduur met Bridal White 
105 een wit streepje onder beide oogjes.

Borduur met Black Coffee 162 een neusje over toer 3 t/m 6. 
Borduur vervolgens een streepje voor de mond vanaf het neus-
je en steek de naald tussen toer 3 en toer 4. Werk de draadjes 
netjes weg.

Naai vervolgens de kop op het lichaam.

Oren
Haak met Ginger Gold 383;
1. Haak 6v in een magische ring   = 6
2. 3x (1v, 2v in de volgende v)   = 9
3. 1v in elke v     = 9
4. 3x (2v, 2v in de volgende v)   = 12
5. 1v in elke v     = 12
6. 6x (1v, 2v in de volgende v)   = 18
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7. 1v in elke v     = 18
8. 6x (2v, 2v in de volgende v)   = 24
9. 1v in elke v     = 24
10. 1v in elke v     = 24
11. 3x (6v, 2v samen haken)    = 21
12. 3x (5v, 2v samen haken)    = 18
13. 1v in elke v     = 18
14. 3x (4v, 2v samen haken)    = 15
Vouw de oortjes dubbel aan de onderkant en plaats de oren 
over toer 20, 21 en 22 met 6 tussenvasten. De oren worden 
niet opgevuld.

Heupen
Haak met Ginger Gold 383; 
1. Haak 6v in een magische ring   = 6
2. 6x (2v in elke v)    = 12
3. 6x (1v, 2 v in de volgende v)   = 18
4. 6x (2v, 2v in de volgende v)   = 24
5. 6x (3v, 2v in de volgende v)   = 30 
6. 6x (4v, 2v in de volgende v)   = 36
7. 6x (5v, 2v in de volgende v)   = 42
8. 1v in elke v     = 42
9. 6x (6v, 2v in de volgende v)   = 48
10. 1v in elke v     = 48
11. 1v in elke v     = 48
Eindig met een hv. Hecht af en laat een stuk draad over. Plaats de 
heupen aan de zijkanten van het lichaam tussen toer 6 en toer 
21. Vul op, vlak voordat je de heupen dichtnaait.

Staart
Haak met Ginger Gold 383; 
1. Haak 6v in een magische ring   = 6
2. 3x (1v, 2v in de volgende v)   = 9
3. 1v in elke v     = 9
4. 1v in elke v     = 9
5. 3x (2v, 2v in de volgende v)   = 12

6. 1v in elke v     = 12 
7. 1v in elke v     = 12
8. 3x (3v, 2v in de volgende v)   = 15
9. 1v in elke v     = 15
10. 1v in elke v     = 15
11. 3x (4v, 2v in de volgende v)   = 18
12. 1v in elke v     = 18
13. 1v in elke v     = 18
14. 6x (2v, 2v in de volgende v)   = 24
15. 1v in elke v     = 24
16. 1v in elke v     = 24
17. 16v, 2x (2v in dezelfde v), 4v, 2x (2v in dezelfde v) = 28
18. 1v in elke v     = 28
19. 1v in elke v     = 28
20. 18v, 2x (2v in dezelfde v), 6v, 2x (2v in dezelfde v) = 32
21. 1v in elke v     = 32
22. 1v in elke v     = 32
23. 20v, 2x (2v in dezelfde v), 8v, 2x (2v in dezelfde v) = 36
24. 1v in elke v     = 36
25. 1v in elke v     = 36
Vul de staart op. Plaats nu de staart tussen toer 8 en toer 19 
achterop het lijf. De kant waar je vanaf toer 17 gemeerderd 
hebt, wijst naar boven. 

Armpjes (2x)
Haak met Ginger Gold 383; 
1. Haak 6v in een magische ring   = 6
2. Haak 2v in elke v    = 12
3. 6x (1v, 2v in de volgende v)   = 18
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4. 3x (5v, 2v in de volgende v)   = 21
5. 1v in elke v     = 21
6. 1v in elke v     = 21
7. 3x (5v, 2v samen haken)    = 18
8. 1v in elke v     = 18
9. 1v in elke v     = 18
10. 3x (4v, 2v samen haken)    = 15
11. -28. 1v in elke v     = 15 
Vul het handje stevig op en het armpje lichtjes. Haak het armpje 
dicht met 7v en hecht af. Laat een lang stuk draad over om het 
armpje 3 toeren onder de kop te naaien. 

Voetjes (2x)
Haak met Ginger Gold 383; 
1. Haak een ketting van 7 lossen   = 7
2. 1v in de 2e losse vanaf de haaknaald, 4v, 3v in de laatste losse,
  (haak verder aan de onderkant van de ketting) ; 4v, 2v in de
  laatste losse     = 14
1. 2v in dezelfde v, 4v, 3x (2v in dezelfde v), 4v, 
 2x (2v in dezelfde v)    = 20
1. – 17. 1v in elke v    = 20  
2. 4x (3v, 2v samen haken)    = 16 
 vul het voetje op 
3. 4x (2v, 2v samen haken)    = 12
4. Haak elke 2v samen    = 6
 Naai de overige 6v samen en werk de draadjes netjes weg. 

Beentjes (2x)
Pak voor de beentjes 15v op van het voetje (zie afbeelding);
 1. Pak 15v op   = 15
 2. – 13. 1v in elke v  = 15
Vul het beentje héél lichtjes op en haak het beentje met 7v dicht. 
Plaats het beentje onder het lichaam tussen toer 5 van het li-
chaam en toer 8 van de heupen. 

Voetzooltje (1 voor ieder voetje)
Haak met Petal Peach263;
1. Haak 6v in een magische ring   = 6
2. Haak 4v in de eerste v, 2v, 4v in dezelfde v, 2v = 12
3. 3x (2stk in dezelfde v), 3v, 3x (2stk in dezelfde v), 3v = 18
Eindig met een hv. Hecht af en laat een stuk draad over om ze 
op de onderkant van het voetje te naaien.

Teentjes (3x voor elk voetje)
Haak met Petal Peach263; 
Haak 6v in een magische ring en trek stevig aan.  
Plaats ze op de voetjes boven het voetzooltje.
Borduur met Black Coffee 162 nageltjes op de voetjes.

Handdoek
Start met Tropic 253. Haak na toer 1 telkens 2 toeren met 
Tropic 253 en 1 toer Bridal White 105. Haak na elke toer 2 
lossen en keer je werk om;

1. Haak een ketting van 42 lossen
2. Begin in de 3e losse vanaf de haaknaald; 40hst, 2l 
3.  40hst, 2l 
4. 40hst, 2l
5. 40hst, 2l 
6. 40hst, 2l 
7. 40hst, 2l
8. 40hst, 2l 
9. 40hst, 2l
10. 40hst
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Haak met Bridal White 105 een rij vasten om de handdoek 
heen. Hecht af. Werk alle draadjes netjes weg.

Bloemenkrans
Haak voor de bloemenkrans 8x dit bloemetje (voor het leukste 
effect haak je ze in verschillende kleuren) ;  

1. Haak een ketting van 5 lossen en sluit deze tot een ring met 
een hv
2. 5x (2l, 2stk in de ring, 2l, 1hv in de ring) 

Hecht af en werk de draad weg. 
Rijg nu alle bloemetjes samen tot een ketting. 

Beachbal
Wissel elke 4 toeren van kleur; 

1. Haak een ketting van 16 losse
2. Haak 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, 2v, 9hst, 3v, 1l
3. 5v, 5hst, 5v, 1l
4. 3v, 9hst, 3v, 1l

Herhaal (toer 3 en 4) nog 10 keer (in totaal krijg je dus 24 
toeren).  Haak bij de laatste toer geen l, haak nu als volgt verder:
haak (met Bridal White 105) langs de bovenkant van het lapje 
een rij hv (lange zijde), haak nu beide uiteinden samen met 15hv, 
haak een rij hv langs de onderkant (lange zijde) en hecht af. Rijg 
nu een draad door alle halve vaste aan de bovenkant en trek zo 
strak mogelijk aan, maak nu de draad vast. Vul de bal op en doe 
nu hetzelfde met de onderkant. 


