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Uil – patroon 
Je werkt in een doorlopende spiraal, oftewel je haakt in een rondje en je houdt met de 
toerenteller bij met welk rondje (toer) je bezig bent. 

Het lijf + kop: 

 

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. 
• N.B. plaats de toerenteller in de laatste steek zodat je vanaf nu kan bijhouden 

met welke toer je bezig bent. 
• Toer 2: Haak twee vasten in één gat en één vaste in het volgende gat (dus 2 om 

1) zodat je aan het einde van het rondje 9 vasten hebt. Verplaats de toerenteller. 
• Toer 3: Haak één vaste in een steek en daarna weer een vaste in een steek, 

daarna twee vasten in een steek (dus 1, 1, 2) Je hebt aan het einde van de toer 
12 vasten. Verplaats de toerenteller. 

• Toer 4: Haak één vaste in een steek, weer één vaste in één steek, weer één 
vaste in één steek en daarna twee vasten in één steek (dus 1, 1, 1, 2) Je hebt 
aan het einde van de toer 15 steken. Verplaats de toerenteller. 

• Toer 5: Haak één vaste in een steek en daarna weer een vaste in een steek, 
daarna twee vasten in een steek (dus 1,  1, 2) Je hebt aan het einde van de toer 
20 vasten. Verplaats de toerenteller. 

• Toer 6: Haak één vaste in een steek, weer één vaste in één steek, weer één 
vaste in één steek en daarna twee vasten in één steek (dus 1, 1, 1, 2) Je hebt 
aan het einde van de toer 25 steken. Verplaats de toerenteller. 

• Toer 7 t/m 14: (dus 8 rondjes (toeren) achterelkaar. Eén vaste in iedere steek, 
je houdt dus steeds 25 steken per rondje. Verplaats steeds de toerenteller na 
ieder rondje. 

Om netjes af te hechten, haak je eerst nog drie halve vasten (haaknaald insteken, direct 
de lus doorhalen in 1 keer) en je knipt daarna de draad af op ongeveer 10 cm. Die draad 
kan je later gebruiken om de uil af te werken. Haal de draad door de lus zodat er een 
knoop ontstaat je het haakwerk niet meer kan uithalen.  
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De poten: 

 

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

Haak twee vasten in iedere steek (gat) aan het einde hebt je 12 vasten. 

De tenen maken gaat bijzonder: De eerste teen: 

• Sla de draad om, steek je naald in de steek, sla de draad weer om en haal hem 
door het gat, sla de draad om en haal hem door de twee lussen op je haaknaald.  

• Sla de draad om, steek je naald in dezelfde steek, sla de draad weer om en haal 
hem door het gat, sla de draad om en haal hem door de eerste twee lussen op je 
haaknaald. 

• Sla de draad om, steek je naald in dezelfde steek, sla de draad weer om en haal 
hem door het gat, sla de draad om en haal hem door de eerste twee lussen op je 
haaknaald. (dus driemaal hetzelfde in dezelfde steek) 

• Je hebt nu vier lussen op je naald, sla je draad om de naald en haal het door de 
vier lussen. 

• Haak nu een halve vaste in de volgende steek, om de teen mooi “af te hechten”. 

Maak in de volgende steek de volgende teen op dezelfde manier en in het volgende gat 
de volgende teen. In totaal maak je 3 tenen. 

Om af te werken, haak je een halve vaste in de volgende steek en knip je de draad op 
ongeveer 4 cm af.  

In totaal maak je 2 poten.  

Afwerking: 

 

• Vul het lijf/kop met vulmateriaal.  
• Haak een ketting (door 9 lossen achter elkaar te haken) en naai deze aan beide 

kanten vast aan het midden van de bovenkant van het lijf. 
• Naai de bovenkant dicht, zorg dat er twee bolletjes aan de zijkanten zichtbaar 

blijven (dan lijkt het meer op een uil). En een lusje in het midden ontstaat. Dit 
lusje maak je alleen als je een hanger van de uil wilt maken. 

• Naai de poten aan de onderkant aan het lijf vast. 
• Naai de ogen (knopen) vast en borduur met wol een snavel.  


