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Haakpatroon Semsom aap

Benodigdheden:
Garen: Schachenmayr Catania in de kleuren:
• 115 rood
• 263 abrikoos
• 397 blauw
• 282 paars
• 389 groen
• 281 oranje
• 162 donkerbruin (restje)
• 383 lichtbruin (restje)

Poppenvulling
• Haaknaald 2,5 mm voor alle onderdelen 
• Stopnaald en schaar
• Stekenmarkeerder
• Veiligheidsogen zwart 10 mm
• (Optioneel: 2 kleine zwarte rondjes van vilt)
• Stukje wit vilt
• (Evt. textiellijm)

Opmerkingen:
•  Dit haakpatroon is ontworpen door Esther 

Vogelaar (essiebirdies) als aanvulling op de 
Semsom rekenmethode. De ontwerpster is 
niet verantwoordelijk voor het individuele 
haakwerk van degene die het patroon 
gebruikt.

•  Dit patroon is gehaakt in rondgaande 
toeren, sluit de toer niet maar ga verder 
met de volgende toer als je de steken-
markeerder verplaatst hebt.

•  Bij veel onderdelen begin je met: maak 
een ring. En toer 1 haak 6v in de ring. Een 
eenvoudige manier om dat te doen is als 
volgt: haak 2 lossen. Haak nu: 6 v in de 2e 
losse en sluit met een hv. Je hebt nu een 
start ring met 6v. (dit is toer 1) als dit 
verwarrend is gebruik dan de manier zoals 
je gewend bent.

Gebruikte afkortingen:
v = vaste 
l = losse
hv = halve vaste
st = stokje 
hst = half stokje
2 v samen haken = minderen
2 v in een vaste = meerderen
() = herhaal wat tussen haakjes staat 
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Hoofd:
Het hoofd bestaat uit drie delen: de basisvorm, 
het gezicht en de snoet.
Start met de basisvorm.
Start met kleur rood en maak een ring 
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)                                          
Toer 2: 2v in elke v (=12v)
Toer 3: (2v in elke 2e v), herhaal (=18v)
Toer 4: (2v in elke 3e v), herhaal (=24v)
Toer 5: (2v in elke 4e v), herhaal (=30v)
Toer 6: (2v in elke 5e v), herhaal (=36v)
Toer 7: (2v in elke 6e v), herhaal (=42v)
Toer 8: 42v (=42v)
Toer 9: (2v in elke 7e v), herhaal (=48v)
Toer 10: (2v in elke 8e v), herhaal (= 54v)
Toer 11 t/m 13: (3 toeren): 54v (=54v)
Toer 14: (2v in elke 9e v), herhaal (=60v)
Toer 15: (2v in elke 10e v), herhaal (=66v)
Toer 16 t/m 21: (6 toeren): 66v (=66v)
Toer 22: (9v, 2v samen haken), herhaal (=60v)
Toer 23: (8v, 2v samen haken), herhaal (=54v)
Toer 24: (7v, 2v samen haken), herhaal (=48v)
Toer 25: (6v, 2 samen haken), herhaal (=42v)
Toer 26: (5v, 2v samen haken), herhaal (=36v)
Toer 27: (4v, 2v samen haken), herhaal (=30v)
Toer 28: (3v, 2v samen haken) herhaal (=24v)
Toer 29: 24v (=24v) vul het hoofd stevig op. 
Hecht af en laat een langere draad hangen 
om het hoofd (later) aan het lijf te naaien.

Maak nu het gezicht.
Start met kleur abrikoos en maak een ring 
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)                                          
Toer 2: 2v in elke v (=12v)
Toer 3: (2v in elke 2e v), herhaal (=18v)
Toer 4: (2v in elke 3e v), herhaal (=24v)
Toer 5: (2v in elke 4e v), herhaal (=30v)
Toer 6: (2v in elke 5e v), herhaal (=36v)
Toer 7: (2v in elke 6e v), herhaal (=42v)
Toer 8: (2v in elke 7e v), herhaal (=48v)
Toer 9: (2v in elke 8e v), herhaal (= 54v)
Toer 10: (2v in elke 9e v), herhaal (=60v)
Hecht af en laat een draad hangen om het 
gezicht op het hoofd te naaien.

Maak nu de snoet.
Start met kleur abrikoos en maak een ring 
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)                                          
Toer 2: 2v in elke v (=12v)
Toer 3: (2v in elke 2e v), herhaal (=18v)
Toer 4: (2v in elke 3e v), herhaal (=24v)
Toer 5: 3v, (2v in de volgende v, 1v) 3x, 6v, (2v in 
de volgende v, 1v) 3x, 3v (=30v)
Toer 6: 4v, (2v in de volgende v, 1v) 3x, 9v, (2v in 
de volgende v, 1v) 3x, 5v (=36v)
Toer 7: 6v, (2v in de volgende v, 2v) 3x, 9v, (2v in 
de volgende v, 2v) 3x, 3v (=42v)
Toer 8: 6v, (2v in de volgende v, 2v) 3x, 9v, (2v in 
de volgende v, 2v) 3x, 9v (=48v)
Toer 9 t/m 10: 48v (=48v)
Toer 11: 9v, (2v in de volgende v, 2v) 3x, 12v, (2v 
in de volgende v, 2v) 3x, 9v (=54v)
Hecht af en laat een draad hangen om de snoet 
aan het gezicht te naaien. 

In elkaar zetten van het hoofd:
Opmerking: in plaats van veiligheidsogen kun je 2 
zwarte kleine rondjes van vilt gebruiken en met 
textiellijm op de witte ovale stukjes plakken.
Knip 2 ovale stukjes wit vilt. Dit wordt de 
omlijsting van de ogen. 
Druk de veiligheidsogen door het stukje vilt 
(maak een gaatje in het vilt met een schaar) 
en het gezicht en dan door het hoofd. Maak de 
veiligheidsogen vast met de achterkantjes (haal 
evt. eerst de vulling uit het hoofd om de oogjes 
vast te zetten en doe daarna de vulling er weer 
in). Naai het gezicht vast op het hoofd. Naai de 
snuit vast op het hoofd. Borduur met donkerbruin 
garen een mond en neus. Borduur met rood garen 
een paar steken in het midden van het hoofd (zie 
foto’s laatste bladzijde).
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Oren (2x):
De oren bestaan uit een rood deel (buitenkant) en 
een abrikooskleurig deel (binnenkant).

Maak eerst het abrikooskleurige deel
Start met kleur abrikoos en maak een ring 
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)                                          
Toer 2: 2v in elke v (=12v)
Toer 3: (2v in elke 2e v), herhaal (=18v)
Toer 4: (2v in elke 3e v), herhaal (=24v)
Toer 5: (2v in elke 4e v), herhaal (=30v)
Hecht af en werk de draad weg.

Maak nu het rode deel
Start met kleur rood en maak een ring 
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)                                          
Toer 2: 2v in elke v (=12v)
Toer 3: (2v in elke 2e v), herhaal (=18v)
Toer 4: (2v in elke 3e v), herhaal (=24v)
Toer 5: (2v in elke 4e v), herhaal (=30v)
Toer 6: (2v in elke 5e v), herhaal (=36v)
Toer 7 t/m 8: 36v (=36v)
Toer 9: (4v, 2v samen haken), herhaal (=30v)
Leg het abrikooskleurige deel in het rode deel en 
haak beide delen vast met 30v (gebruik hiervoor 
van het rode deel het binnenste lusje van de steek 
en van het abrikooskleurige deel het buitenste 
lusje van de steek).

Plukje op het hoofd:
Start met kleur lichtbruin en haak 12l. Start in de 
2e l vanaf de naald en haak 2hst in de eerste vier 
lossen, 1hst in de volgende 7 lossen. Hecht af 
en naai met de afhechtdraad het plukje boven 
op het hoofd.

Lijf:
Start met kleur paars en maak een ring Start met kleur paars en maak een ring 
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)                                           Haak 6 v in de ring (=6v)                                          
Toer 2: 2v in elke v (=12v) 2v in elke v (=12v)
Toer 3: (2v in elke 2e v), herhaal (=18v) (2v in elke 2e v), herhaal (=18v)
Toer 4: (2v in elke 3e v), herhaal (=24v) (2v in elke 3e v), herhaal (=24v)
Toer 5: (2v in elke 4e v), herhaal (=30v) (2v in elke 4e v), herhaal (=30v)
Toer 6:Toer 6: (2v in elke 5e v), herhaal (=36v) (2v in elke 5e v), herhaal (=36v)
Toer 7: (2v in elke 6e v), herhaal (=42v)
Toer 8: (2v in elke 7e v), herhaal (=48v)
Toer 9: (2v in elke 8e v), herhaal (= 54v)
Toer 10: (2v in elke 9e v), herhaal (=60v)
Toer 11 t/m 16: (6 toeren): 60v (=60v) 
Toer 17: (8v, 2v samen haken), herhaal (=54v)
Toer 18: (7v, 2v samen haken), herhaal (=48v)
Toer 19 t/m 20: 48v (=48v)
Toer 21: (6v, 2 samen haken), herhaal (=42v) 
Toer 22 t/m 23: 42v (=42v)
Toer 24: (5v, 2v samen haken), herhaal (=36v)
Toer 25: 36v (=36v)
Toer 26: (4v, 2v samen haken), herhaal (=30v)
Toer 27: 30v (=30v)
Toer 28: (3v, 2v samen haken) herhaal (=24v)
Toer 29: 24v (=24v) hecht af. 

Buikje:
Start met kleur abrikoos en maak een ring 
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)                                          
Toer 2: 2v in elke v (=12v)
Toer 3: (2v in elke 2e v), herhaal (=18v)
Toer 4: (2v in elke 3e v), herhaal (=24v)
Toer 5: (2v in elke 4e v), herhaal (=30v)
Toer 6: (2v in elke 5e v), herhaal (=36v)
Toer 7: (2v in elke 6e v), herhaal (=42v)
Toer 8: (2v in elke 7e v), herhaal (=48v)
Hecht af en laat een langere draad hangen om dit 
deel op de voorkant van het lijf te naaien.
Naai het hoofd op het lijf.
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Armen en handen (2x):
Start met kleur abrikoos
1e, 3e, 4e vinger en duim:
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)                                          
Toer 2 t/m 4: 6v (=6v) hecht af en werk de 
draadjes weg.

Wijsvinger:
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)                                          
Toer 2 t/m 5: 6v (=6v) hecht af en werk de 
draadjes weg.

Hand:
Toer 1: Leg 4 vingers naast elkaar en haak ze vast 
als volgt: 3v van de 4e vinger, 3v van de 3e vinger, 
3v van de wijsvinger, 6v van de 1e vinger, 3v van 
de wijsvinger, 3v van de 3e vinger, 3v van de 4e 
vinger (=24v)
Toer 2 t/m 4: (3 toeren): 24v (=24v)
Toer 5 van de rechterhand: 8v, 3v over de hand 
en de duim samen, 13v (=24v)
Toer 5 van de linkerhand: 14v, 3v over de hand 
en de duim samen, 7v (=24v)
Toer 6 t/m 8: (3 toeren): 24v (=24v)
Toer 9: (2v samen haken) 12x (=12v)
Vul de hand een beetje op.
Toer 10: 12v (=12v)
Toer 11: wissel naar kleur blauw, 12v (=12v)
Toer 12 t/m 36: (25 toeren): 12v (=12v) vul 
de arm tijdens het haken (niet te dik), vul de 
bovenste 2cm niet.
Toer 37: vouw de arm en haak dicht met 6hv. 
Maak nog een arm en naai ze aan de zijkanten van 
het lijf net onder het hoofd vast.

Benen (2x): 
Start met abrikoos en maak een ring 
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)                                          
Toer 2: 2v in elke v (=12v)
Toer 3: (2v in elke 2e v), herhaal (=18v)
Toer 4: (2v in elke 3e v), herhaal (=24v)
Toer 5: (2v in elke 4e v), herhaal (=30v)
Toer 6 t/m 7: 30v (=30v)
Toer 8: wissel naar kleur groen en haak in de 
achterste lussen: 30v (=30v)
Toer 9: 30v (=30v)
Toer 10: (3v, 2v samen haken) herhaal (=24v)
Toer 11: (2v, 2v samen haken) herhaal (=18v)
Toer 12 t/m 13: 18v (=18v)
Toer 14: (4v, 2v samen haken) 3x (=15v)
Toer 15 t/m 36: (22 toeren): 15v (=15v) vul het 
onderste deel stevig en naar boven lichter op, de 
bovenste 2 cm niet vullen. Vouw het been en haak 
dicht met hv. Laat een draad hangen om het been 
aan het lijf te naaien. 
Hecht de kleur groen aan in de voorste lussen van 
toer 8 en haak 2l, hst in elke lus tot einde van de 
toer. Hecht af en werk het draadje weg. (Zet het 
randje evt. met een paar steekjes vast).

Staart:
Start met kleur oranje en maak een ring 
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)                                          
Toer 2: 2v in elke v (=12v)
Toer 3 t/m 52: (50 toeren): 12v (=12v)
Vul de staart op maar vul het bovenste stukje 
niet (ca. 3cm). Haak de tegenover elkaar liggende 
steken vast met 6v. Hecht af en laat een draad 
hangen om de staart aan de achterkant van het 
lijf te naaien.
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