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Schildpad – patroon 
Schild (met groen) 

 
Je werkt in losse toeren, dus aan het einde van een toer (rondje) haak je eerst 3 lossen 
voordat je verder gaat. Hierdoor ontstaan afgesloten rondjes (toeren) en geen spiraal.  

N.B.: Als je steeds je haaknaald achterin de steek steekt, dan ontstaan er ribbels op het 
schild. Als je de haaknaald gewoon in de steek steekt, dan ontstaat er een glad schild. 

Beginnen: Haak zes lossen (kettingsteek) en steek je haaknaald in de eerste steek 
zodat er een rondje ontstaat. 

Toer 1: Haak 12 stokjes in het rondje. Plaats de toerenteller in de laatste steek zodat je 
makkelijk kan bijhouden waar de toer eindigt.  

Toer 2: Haak eerst drie lossen, en daarna een stokje in de onderste lossen (hierdoor 
ontstaan er “twee stokjes” in hetzelfde gat). Haak vervolgens twee stokjes in ieder gat. 
Aan het einde van de toer heb je 24 steken. Verplaats de toerenteller. 

Toer 3: Haak eerst drie lossen, en daarna een stokje in de onderste lossen (hierdoor 
ontstaan er “twee stokjes” in hetzelfde gat). Haak vervolgens twee stokjes in één gat. 
Daarna 1 stokje in één gat. Daarna weer twee, weer twee en dan één, etc. (dus 2-2-1). 
Aan het einde heb je 40 steken. Verplaats de toerenteller. 

Toer 4: Haak eerst drie lossen, en daarna een stokje in het volgende gat. Steeds 1 
stokje per gat. Aan het einde heb je nog steeds 40 steken. Verplaats de toerenteller. 

Toer 5: Haak eerst drie lossen, en daarna een stokje in het volgende gat. Steeds 1 
stokje per gat. Aan het einde heb je nog steeds 40 steken. Verplaats de toerenteller. 

Toer 6: Haak eerst 1 losse, en daarna 1 vaste in het volgende gat. Steeds 1 vaste per 
gat. Aan het einde heb je nog steeds 40 steken. Verplaats de toerenteller. 

Toer 7: Haak eerst 1 losse, en daarna 1 vaste in het volgende gat. Steeds 1 vaste per 
gat. Aan het einde heb je nog steeds 40 steken. Haak nu drie halve vasten en hecht af. 
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Onderkant schild (met groen) 

Beginnen: Haak zes lossen (kettingsteek) en steek je haaknaald in de eerste steek 
zodat er een rondje ontstaat. 

Toer 1: Haak 12 stokjes in het rondje. Plaats de toerenteller in de laatste steek zodat je 
makkelijk kan bijhouden waar de toer eindigt.  

Toer 2: Haak eerst drie lossen, en daarna een stokje in de onderste lossen (hierdoor 
ontstaan er “twee stokjes” in hetzelfde gat. Haak vervolgens twee stokjes in ieder gat. 
Aan het einde van de toer heb je 24 steken. Verplaats de toerenteller. 

Toer 3: Haak eerst drie lossen, en daarna een stokje in de onderste lossen (hierdoor 
ontstaan er “twee stokjes” in hetzelfde gat. Haak vervolgens één stokje in een één gat. 
Daarna weer twee stokjes. Dus 2-1-2-1, etc. Aan het einde van de toer het je 36 steken. 
Verplaats de toerenteller. 

Toer 4: Haak eerst 1 losse, en daarna 1 vaste in het volgende gat. Steeds 1 vaste per 
gat. Aan het einde heb je nog steeds 36 steken. Haak nu drie halve vasten (ieder in een 
volgend gat) en hecht af. 

 

Hoofd (met bruin) 

 
Werk in een doorlopende spiraal en hou met de toerenteller bij waar je toer eindigt. 

Beginnen: Haak zes lossen (kettingsteek) en steek je haaknaald in de eerste steek 
zodat er een rondje ontstaat. 

Toer 1: Haak 6 vasten in het rondje. Plaats de toerenteller in de laatste steek zodat je 
makkelijk kan bijhouden waar de toer eindigt.  

Toer 2: Haak 2 vasten in ieder gat. Aan het einde van de toer heb je 12 steken. 
Verplaats de toerenteller. 

Toer 3: Haak 1 vaste in één gat, weer 1 vaste in één gat, weer 1 vaste in één gat en 
daarna twee vasten in één gat. Dus 1-1-1-2, etc. Aan het einde van de toer heb je 15 
steken. Verplaats de toerenteller. 

Toer 4: Haak 1 vaste in één gat, weer 1 vaste in één gat en daarna twee vasten in één 
gat. Dus 1-1-2, etc. Aan het einde van de toer heb je 20 steken. Verplaats de 
toerenteller. 
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Toer 5: Haak 1 vaste in één gat, weer 1 vaste in één gat, weer 1 vaste in één gat en 
daarna twee vasten in één gat. Dus 1-1-1-2, etc. Aan het einde van de toer heb je 25 
steken. Verplaats de toerenteller. 

Toer 6: Haak 1 vaste in ieder gat. Je hebt aan het einde nog steeds 25 steken. Haak drie 
halve vasten (ieder in een volgend gat) en hecht af. 

Binnenkant bek (met roze) 

Beginnen: Haak zes lossen (kettingsteek) en steek je haaknaald in de eerste steek 
zodat er een rondje ontstaat. 

Toer 1: Haak 6 vasten in het rondje. Plaats de toerenteller in de laatste steek zodat je 
makkelijk kan bijhouden waar de toer eindigt.  

Toer 2: Haak 2 vasten in ieder gat. Aan het einde van de toer heb je 12 steken. 
Verplaats de toerenteller. 

Toer 3: Haak 2 vasten in één gat en daarna 1 vaste in één gat. Dus 2-1-2-1, etc. Aan 
het einde van de toer heb je 18 steken. Verplaats de toerenteller. 

Toer 4: Haak 2 vasten in één gat en daarna 1 vaste in één gat en nogmaals 1 vaste in 
één gat. Dus 2-1-1-2-1-1, etc. Aan het einde van de toer heb je 24 steken. Haak drie 
halve vasten (ieder in een volgend gat) en hecht af. 

Kaak (met bruin) 

Beginnen: Haak zes lossen (kettingsteek) en steek je haaknaald in de eerste steek 
zodat er een rondje ontstaat. 

Toer 1: Haak 6 vasten in het rondje. Plaats de toerenteller in de laatste steek zodat je 
makkelijk kan bijhouden waar de toer eindigt.  

Toer 2: Haak 2 vasten in ieder gat. Aan het einde van de toer heb je 12 steken. Haak 
drie halve vasten (ieder in een volgend gat) en hecht af. 

 

Poten (met bruin) 

 
Beginnen: Haak zes lossen (kettingsteek) en steek je haaknaald in de eerste steek 
zodat er een rondje ontstaat. 

Toer 1: Haak 8 vasten in het rondje. Plaats de toerenteller in de laatste steek zodat je 
makkelijk kan bijhouden waar de toer eindigt. 

Toer 2 t/m 11: Haak 1 vaste in één gat. Aan het einde van iedere toer hou je 8 steken. 
Je haakt een buisje. Hecht af (zonder halve vasten). 

In totaal maak je vier poten. 
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Samenstelling-Afwerking 

Vul het schild met vulmateriaal (Hou nog een beetje vulmateriaal over voor de kop). Naai 
de onderkant van het schild aan het schild en naai ondertussen de vier poten mee vast. 
Je naait de openkant van de poten tussen de boven en onderkant van het schild vast (de 
gesloten kant van de potenbuis blijft zichtbaar). Verdeel de poten op de vier “hoeken”. 

Vul de kop met vulmateriaal. Naai de roze binnenkant van de bek vast aan de kop en 
naai vervolgens de kaak met een paar steken vast, het grootste deel van het rondje blijft 
los zitten. Naai de kop aan het schild vast, aan de kant van de kop waar ook de kaak aan 
vast zit. 

Plak de ogen op de kop. 

N.B.: Voor het naaien gebruik je ook wol. 

 

 


