Haakpatroon Beertje Bing
Ontworpen door: Marjan van der Leer

Een tijdje geleden had ik een idee om verschillende diertjes te maken die je kunt gebruiken
aan bijvoorbeeld een wagenspanner, op een deksel van een potje of gewoon zomaar om
mee te knuffelen. Bing de beer is de eerste uit een serie van 9 lieve diertjes. Hij speelt
graag met zijn bijtje, zit graag in de zon en lacht veel.
Liefs,
Marjan

WAT HEB JE NODIG?

AFKORTINGEN

bruin katoen
restje geel en wit voor de bij
zwart katoen voor de neus en de bij
2 veiligheidsoogjes 8 mm
haaknaald 2,5 mm
vulling
naald
schaar
spelden

MR = magische ring
V = vaste
meerd = meerderen, 2v in de volgende v
mind = minderen, 2v samenhaken

Als je Beertje Bing maakt met haaknaald 2,5 mm en bijpassen haakkatoen, wordt hij ongeveer
8 cm groot.
WERKWIJZE
Hoofd
R 1: 6v in een magische ring
R 2: meerd in elke v
R 3: 1v, 1 meerd 6x
R 4: 2v, 1 meerd 6x
R 5: 3v, 1 meerd 6x
R 6: 4v, 1 meerd 6x
R 7: 5v, 1 meerd 6x
R8-R13: 1v in elke v (6 rondes)

[6]
[12]
[18]
[24]
[30]
[36]
[42]
[42]

Bevestig de oogjes in het hoofdje, als je veiligheidsoogjes gebruikt, tussen R 8 en R 9 met 8
steken ertussen. Gebruik je geen veiligheidsoogjes dan borduur je de oogjes op die hoogte op
het hoofdje.
R14: 5v, 1 mind 6x
R15: 4v, 1 mind 6x
R16: 3v, 1 mind 6x
R17: 2v, 1 mind 6x
R18: 1v, 1 mind 6x
R19: 1 mind 6x

[36]
[30]
[24]
[18]
[12]
[6]

Hecht af: haal de draad door de voorste lussen van elke steek van R19. Trek aan en hecht de
draad af.
Lijf
R 1: 6v in een magische ring
R 2: meerd in elke v
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R 3: 1v, 1 meerd 6x
R 4: 2v, 1 meerd 6x
R 5: 3v, 1 meerd 6x
R 6- R 9: 1v in elke v (4 rondes)
R10: 3v, 1 mind 6x
R 11-R12: 1v in elke v (2 rondes)
R13: 2v, 1 mind 6x

[18]
[24]
[30]
[30]
[24]
[24]
[18]

Hecht af, laat een draad over om het lijfje aan het hoofdje te naaien.
Arm
(maak er 2)
R 1: 6v in een magische ring
R 2: 1v, 1v meerd 3x
R 3- R 7: 1v in elke v (5 rondes)

[6]
[9]
[9]

Vul het armpje licht op.
Vouw de bovenkant van het armpje plat en haak door beide zijden 4 vasten. Hecht af, laat
een draad over om het armpje aan het lijfje te naaien over R10-R12.
Been
(maak er 2)
R 1: 6v in een magische ring
[6]
R 2: 1v meerd 6x
[12]
R 3: haak deze ronde in de achterste lussen [12]
R 4: 1v in elke v
[12]
R 5- R 9: 1v in elke v (5 rondes)
[12]
R10: 1v mind, 4v 2x
[10]
Vul het beentje
Vouw het beentje plat en haak door beide zijdes door middel van 5v. Hecht af, laat een draad
over voor het vastzetten aan het lijfje. Zet het beentje aan over R3-R5, beetje aan de voorkant
zodat Bing goed zit.

Snuit
R 1: 8v in een magische ring
R 2: meerd in elke v
R 3- R 4: 1v in elke v (2 rondes)

[8]
[16]
[16]

Hecht af en laat een draad over om het snuitje op het
hoofdje te naaien. Borduur een neus en mond zoals op de foto.
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Oortjes
(maak er 2)
R 1: 8v in een magische ring
R 2- R 3: 1v in elke v ( 2 rondes)

[8]
[8]

Hecht af en laat een draad over om de oortjes op het hoofd te naaien over R4-R6.
Staartje
R 1: 8v in een magische ring
R 2: 1v in elke v

[8]
[8]

Hecht af en laat een draad over om het staartje aan het lijf
te naaien over R4-R6.
Naai het staartje aan de achterkant, let op dat het beertje
wel goed moet kunnen zitten.
Bijtje
met geel:
R 1: 6v in een magische ring
R 2: meerd in elke v
R 3: 1v in elke v
met zwart:
R 4: 1v in elke v
met geel:
R 5: 1v in elke v
met zwart:
R 6: 1v in elke v
met geel:
R 7: 1v in elke v
met zwart:
R 8: 1v in elke v
met geel verder:
R 9- R10: 1v in elke v (2 rondes)
R11: mind 6x
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Vul het Bijtje en hecht af en hecht de draad af zoals bij het hoofdje
van het beertje.
Vleugels
in wit (maak er 2)
R 1: 6v in een magische ring

[6]

Sluit de MR niet, zodat je de vleugeltjes als een half rondje kunt
aanzetten. Zie foto.
Naai de vleugels tussen R 6 en R 8 met 2 steken ertussen.
Borduur met zwart 2 kleine oogjes in het voorste gele streepje.
Veel plezier met Bing de Beer en Bijtje.

Dit patroon is exclusief ontworpen voor de website van Gek op Haken (www.GekopHaken.nl).
Het patroon mag niet worden gedeeld, verspreid, vertaald of gekopieerd en is alleen voor
eigen gebruik. Het gehaakte product mag in een kleine oplage verkocht worden. Verwijs dan
wel altijd naar de ontwerper van het patroon.
SOCIAL MEDIA
Graag zien we jullie creaties op Instagram en Facebook! Als je de volgende tags gebruikt
kunnen wij het zien:
Instagram: @marjanvanderleer en @gekophaken
Facebook: @Bij Marjan en @Gek op Haken
En eventueel de volgende hashtags: #marjanvanderleer en #gekophakenproject
Veel haakplezier!
Lieve groetjes,
Marjan
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