
 

 
 
 

Haakpatroon vredesduif  
 

Ontworpen door: Saskia van Studio MOJO  

 
 
 
  

Oorlog in Oekraïne…  
Iedere avond stop ik mijn kinderen in hun warme bedjes op een veilig plek. Niet lang 
geleden konden de vaders en moeders in de Oekraïne dat ook nog doen. En nu? Ik krijg 
buikpijn van de beelden, maar kan ook niet stoppen met kijken.  
 
Deze vredesduif rolde dan ook bijna automatisch van mijn haaknaald. Wil je er ook één 
haken? Of een hele zwerm? Hierbij het patroon.   
 
En kun je het missen? Dan stellen wij het enorm op prijs als je voor het gebruik van het 
patroon € 4,- of meer overmaakt aan Giro 555 ‘Samen in actie voor Oekraïne’ of een ander 
goed doel.   
 
Veel geluk en vrede! Laten we hopen dat dit patroon heel snel niet meer relevant is! 
Liefs,  
Saskia, Karin en de rest van het team van Gek op Haken   
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WERKWIJZE 
- Je haakt de duif van de snavel tot de staart met een 

uitsparing in de buik voor de vleugel.  
- De vleugel haak je apart en schuif je door de uitsparing.  

 
Snavel en kop  
Begin met een magische ring in oranje. 
Toer 1: 4v in de magische ring 
Toer 2: 4v  
 
Wissel naar de kleur Craie. 
Toer 3: 2v in elke v (8)  
Toer 4: (1v, 2v in v)4x (12) 
Toer 5: 12v 
Toer 6: (1v, 2v in v)6x (18) 
Toer 7: (2v in v)3x, 15v (21) 
Toer 8: 21v 
Toer 9: 2v, (2v in v)3x, 16v (24) 
Toer 10: 24v 
Toer 11: 11v, (2vsam)3x, 7v (21) 
Toer 12: 1v, (2v in v)3x, 6v, (2vsam) 3x, 5v (21) 
Toer 13: 21v 
Toer 14: 4v, (2v in v)3x, 5v, (2vsam) 3x, 3v (21) 
 
Deel 1 buik  
Vanaf hier deel je de buik in twee delen: een deel van 13 
steken en een deel van 8 steken. Je start met het deel van 8 
steken.     
 
Toer 15: Vouw de kop plat, sla 13 steken over [foto 1] en 
haak 8v 
Haak verder in de rondte.  
Toer 16: 2v in v, 2v, 2vsam, 3v (8) 
Toer 17: 8v 
Toer 18: 2v in v, 2v, 2vsam, 3v (8) 

WAT HEB JE NODIG? 
   
Garen: 
- Phildar coton 3 Craie 

- Restje oranje voor de snavel en restje olijfgroen voor 

het takje 

 
Haaknaald: 2,5 mm 
Vulling 
Naald  
Schaar 
  

AFKORTINGEN 
 
l = losse 
v = vaste 
hv = halve vaste 
2vsam = 2 vasten samen 
stk = stokje 
dstk = dubbelstokje 
 

TIP: Voor het mooiste resultaat 
haak je de vogel zo strak 
mogelijk. Gebruik eventueel een 
kleinere haaknaald.   

TIP: Je hoeft natuurlijk niet perse 
het voorgestelde garen te 
gebruiken. Elk garen is oké. Neem 
wel altijd een iets kleinere 
haaknaald dan aanbevolen op de 
wikkel. Dat voorkomt dat je de 
vulling gaat zien.  

TIP: Bij het minderen kun je de 
techniek van ‘onzichtbaar 
minderen’ gebruiken: hiervoor 
haak je alleen door de voorste lus 
van de volgende steek EN door de 
voorste lus van de steek daarna 
(zonder tussendoor dus een lus 
op te halen). Daarna maak je de 
steek af als een normale vaste 
steek. 
Of gebruik bij het minderen een 
kleinere haaknaald. Hierdoor 
worden de gaatjes van het 
minderen kleiner en voorkom je 
dat je de vulling door de gaatjes 
ziet.  
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Toer 19: 8v 
Toer 20: 1v, 2v in v, 2v, 2vsam, 2v (8) 
Toer 21: 8v 
Toer 22: 2v, 2v in v, 2v, 2vsam, 1v (8) 
Toer 23: 8v 
Toer 24: 3v, 2v in v, 2v, 2vsam (8) 
Toer 25: 8v 
Toer 26: 3v, 2v in v, 2v, 2vsam (8) 
Toer 27: 8v 
Eindig met een hv en hecht af [foto 2]. 
 
Deel 2 buik 
Houd het vogeltje met de opening naar boven en deel 1 
van de buik rechts. Hecht de draad aan in de steek links 
van deel 1 van de buik [foto 3].  
Toer 15: 5v, (2v in v)3x, 5v (16) 
Haak verder in de rondte.  
Toer 16: 7v, (2v in v)2x, 7v (18) 
Toer 17: 8v, (2v in v)2x, 8v (20) 
Toer 18 t/m 22 (5 toeren): 20v 
Toer 23: 12v, 2vsam, 6v (19) 
Toer 24: 11v, 2vsam, 6v (18) 
Toer 25: 10v, 2vsam, 6v (17) 
Toer 26: 9v, 2vsam, 6v (16) 
Toer 27: 16v 
Hecht nu niet af.  
Vul de kop en de twee delen van de buik op. Gebruik het 
aanhechtdraadje van deel 2 om een eventueel gaatje 
tussen deel 1 en deel 2 dicht te naaien.   
 
Vanaf hier voeg je de twee delen van de buik weer samen 
tot één toer. Vouw hiervoor je werk plat en zorg dat de 
laatst gehaakte steek de laatste steek van de voorkant van 
deel 2 van de buik is [de zwarte pijl op foto 4]. Haal indien 
nodig één of een paar steken uit of haak een paar extra 
steken.    
 
Toer 28: haak de 8v van deel 1 van de buik en daarna de 
16v van deel 2 van de buik. Je hebt nu een toer van 24 
steken.   
Toer 29: (1v, 2vsam, 1v)6x (18) 
Toer 30: (1v, 2vsam)6x (12) 
Vul het vogeltje tot hier op. De staart vul je niet op. 
 
Staart 
Toer 31: (1v, 2v in v)6x (18) 
Toer 32: 18v 
Toer 33: (1v, 2v in v, 1v)6x (24)  
Toer 34: 24v 

 
Foto 1 

 
Foto 2 
 

 
Foto 3 
 

 
Foto 4 
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Toer 35: (3v, 2v in v)6x (30) 
Toer 36: 30v 
Toer 37: (2v, 2v in v, 2v)6x (36) 
Toer 38: 36v 
Toer 39: (5v, 2v in v)6x (42) 
Toer 40: 42v 
Toer 41: (3v, 2v in v, 3v)6x (48) 
Toer 42: 48v 
Vouw de staart plat (dwars op de buik). Je hebt nu dus twee lagen van elk 24 steken. Haak 
naar een hoek. Haak 1l en keer je werk. Haak de staart dicht door steeds door de steken van 
beide lagen te haken, in totaal dus 24 steken, als volgt: 
 
Toer 43: (stk, dstk, stk, hv)6x  
Hecht af en werk de draadjes weg. 
 
Vleugel 
Begin met 55 lossen in Craie. 
Toer 1: Sla de eerste steek vanaf de naald over en haak 53v, 2v in laatste losse. Ga verder aan 
de andere kant van de lossenketting en haak 53v en 2v in de laatste steek (110). Ga verder in 
de rondte. 
Toer 2: (2vsam)2x, 47v, (2vsam)4x, 47v, (2vsam)2x (102) 
Toer 3: (2vsam)2x, 43v, (2vsam)4x, 43v, (2vsam)2x (94) 
Toer 4: (2vsam)2x, 39v, (2vsam)4x, 39v, (2vsam)2x (86) 
Toer 5: (2vsam)2x, 35v, (2vsam)4x, 35v, (2vsam)2x (78) 
Toer 6: (2vsam)2x, 31v, (2vsam)4x, 31v, (2vsam)2x (70) 
Toer 7: (2vsam)2x, 27v, (2vsam)4x, 27v, (2vsam)2x (62) 
Toer 8: (2vsam)2x, 23v, (2vsam)4x, 23v, (2vsam)2x (54) 
Toer 9: (2vsam)2x, 19v, (2vsam)4x, 19v, (2vsam)2x (46) 
Toer 10: (2vsam)2x, 15v, (2vsam)4x, 15v, (2vsam)2x (38) 
Toer 11: (2vsam)2x, 11v, (2vsam)4x, 11v, (2vsam)2x (30) 
Vul de vleugel niet op. Haak 1l, keer je werk en haak de vleugel dicht met 15hv.  
 
Takje 
Start met 10 lossen in olijfgroen.  
Sla de eerste steek vanaf de naald over en haak: v, stk, hv, hv. Dit is het eerste blaadje. 
Haak 4l, sla de eerste steek vanaf de naald weer over en haak: v, stk, hv. Dit is het tweede 
blaadje.  
3 hv op de lossenketting. Eindig met een stk en een v als derde blaadje.   
Hecht de draad af.     
 
AFWERKING 
Werk eventuele laatste draadjes weg. Schuif de vleugel voor de helft door de opening in de 
buik van de vogel. Naai het takje aan het snaveltje. 
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Dit patroon is exclusief ontworpen voor Gek op Haken. 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 in het Online haakcafé, op Instagram of in de besloten 
Facebookgroep van Gek op Haken fans. Hier kun je ook terecht met je vragen over het 
patroon.  
 
Online haakcafé:  https://gekophaken.nl/haakcafe/ 
Instagram:   @gekophaken en @studio_m_o_j_o, gebruik de volgende hashtags: 

#gekophakenproject en #studio_m_o_j_o 
Facebook:   @Gek op Haken 
Facebookgroep:  https://www.facebook.com/groups/gekophakenfans 
 
Veel haakplezier! 
 
Liefs Saskia van Studio MOJO 
 

https://gekophaken.nl/haakcafe/
https://www.facebook.com/groups/gekophakenfans

