Nachtuil
Alle figuren, die met mijn patronen zijn
gemaakt, mogen verkocht worden met
vermelding van de designer. Het patroon
zelf of delen ervan mogen niet worden
verkocht, openbaar gemaakt of als eigen
patroon uitgegeven worden . Vielen Dank :o)
***
Feel free to sell your finished items. Do not copy,
alter, share, publish or sell pattern, pictures or
images as your own. Copies may be made for owner’s personal use only.
Materiaal:
Met het aangegeven garen wordt het figuur ca. 20 cm groot. De opgave van het door mij gebruikte
garen en naalddikte zijn natuurlijk maar voorbeelden. Het blijft om het even welk garen je gebruikt.
.
• Garen: diverse kleuren naar keuze, wat wit, zwart en geel, (ogen, snavel en voeten,) – ik
gebruikte voor alles Schachenmayr Catania, kleur.: zilver (172), steen (242), zon (208), goud
(249), vanille (403), taupe (254), camel (179), kaneel (383)
• evtl. zwart borduurgaren
• bijpassende haaknaald (bij mij 2,0 mm –voor de muts 3,5 mm en voor de vleugels 2,5 mm
• vulling
• pijpenrager/Chenille
•

optioneel: ogen voor de Teddy (bij mij 6 mm) – kunnen ook geborduurd worden

Afkortingen:
v = vaste
dv = diep ingestoken vaste – hiervoor gewoon een toer dieper insteken en dan de vaste haken
hstk = half stokje
MR = magische ring
L= losse
st = steek
hv = halve vaste
Er wordt – tenzij anders vermeld - in spiraalronden gehaakt.
Voor de (zo onzichtbaar mogelijke) kleurwissels en het verspreiden van meer – en minderingen, kijk
bij www.zhaya.de onder Tipps, Tricks en Tutorials.
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Uil:
Lijf/hoofd:
kleur van keuze A, bijv zilver (hoofdkleur van de uil)
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. elke 2. v meerd. (18)
4. elke 3. v meerd. (24)
5. elke 4. v meerd. (30)
6. elke 5. v meerd. (36)
7. elke 6. v meerd. (42)
8. elke 7. v meerd. (48)
9. elke 8. v meerd. (54)
10. elke 9. v meerd. (60)
11. elke 10. v meerd. (66)
12.-31. (20 toeren) v in elke at (66)
32. elke 10. en 11. v samen haken (60)
33. elke 9. en 10. v samen haken (54)
34. elke 8. en 9. v samen haken (48)
35. v in elke st (48)
36. elke 8. v meerd. (54)
37. elke 9. v meerd. (60)
38.-47. (10 toeren) v in elke st (60)
lijf in vorm vullen
48. elke 9. en 10. v samen haken (54)
49. elke 8. en 9. v samen haken (48)
50. elke 7. en 8. v samen haken (42)
51. elke 6. en 7. v samen haken (36)
52. elke 5. en 6. v samen haken (30)
53. elke 4. en 5. v samen haken (24)
54. elke 3. en 4. v samen haken (18)
Hoofd in vorm vullen
55. elke 2. en 3. v samen haken (12)
event. nog wat bijvullen .
56. telkens 2v samen haken (6)
Beeindigen, draad afhechten.

Vleugels:
kleur naar keuze B, bijv steen (contrastkleur van de uil)
Naalddikte een half nummer dikker dan de rest (bij mij 2,5 mm)
Er wordt heen en weer in rijen gehaakt, na elke rij het werk keren en met 1 L beginnen.
1. 11 L, 1L overslaan, 10v (10)
2. 1. v meerd., 8v, laatste v meerd. (12)
3.-5. (3 rijen) v in elke st (12)
6. 1. v meerd., 10v, laatste v meerd. (14)
7.-9. (3 rijen) v in elke st (14)
10. 1. v meerd., 12v, laatste v meerd. (16)
11. v in elke st (16)
12. 1. v meerd., 14v, laatste v meerd. (18)
13. v in elke st (18)
Vertaald door Elly Lijster voor https://www.facebook.com/groups/Creaties/

14. 1. v meerd., 16v, laatste v meerd. (20)
15. 1. v meerd., 18v, laatste v meerd. (22)
16. 1. v meerd., 20v, laatste v meerd. (24)
17. 1. v meerd., 22v, laatste v meerd. (26)
18. 1. v meerd., 24v, laatste v meerd. (28)
19. v in elke st (28)
20. 1v, 1 st overslaan, 24v, 1 st overslaan, 1v (26)
21. 1v, 1 st overslaan, 22v, 1 st overslaan, 1v (24)
22. 1v, 1 st overslaan, 20v, 1 st overslaan, 1v (22)
23. 1v, 1 st overslaan, 18v, 1 st overslaan, 1v (20)
24. 1v, 1 st overslaan, 16v, 1 st overslaan, 1v (18)
25. v in elke st (18)
26. 1v, 1 st overslaan, 14v, 1 st overslaan, 1v (16)
27.-42. (16 rijen) v in elke st (16)
43. 1. v meerd., 14v, laatste v meerd. (18)
44. v in elke st (18)
45. 1. v meerd., 16v, laatste v meerd. (20)
46.-65. (20 rijen) v in elke st (20)
Nu een rij picots (ik ken ze als muizentanden, alleen met 5 L in plaats van de gebruikelijke 3, en er
wordt geen st overgeslagen)
66. 5L, 1v in de 5e L, 1 hv in de volg. st. <- herhalen tot het eind
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien,

Ogen (2x):
met wit
Om de ogen mooi rond te krijgen heb ik in het rond gehaakt, elke toer begint met een L en sluit met
1 hv in de eerste st. Het mag ook in spiraalronden.
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. elke 2. v meerd. (18)
4. elke 3. v meerd. (24)
5. elke 4. v meerd. (30)
Beeindigen, draad afhechten.

Pupillen (2x):
met zwart
1. MR met 9 hstk (9)
Sluiten, draad laten hangen en daarmee de pupillen onderin heet
oogwit naaien.
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Ooglid (2x):
Kleur naar keuze B, bijv. steen (contrastkleur van de uil)
Er wordt heen en weer in rijen gehaakt, het werk keren na elke ronde en beginnen met een L.
1. MR met 4v (4) – niet sluiten, alleen aantrekken
2. elke v meerd. (8)
3. elke 2. v meerd. (12)
4. elke 3. v meerd. (16)
5. elke 4. v meerd. (20)
6. v in elke st (20)
Nu niet keren, 1L haken en langs
de hele rand v haken en sluiten
in de laatste rij.

Nu het ooglid op het oogwit leggen, de pupillen moeten iets onder het midden te zien zijn. Beide
delen met v samenhaken, ook onder verder met v om het wit, tot het eind (= 30 v). Nu nog een toer
v, maar deze alleen in de voorste lussen steken. De ogen zijn klaar, beeindigen en draad laten
hangen voor het vastnaaien
.

Snavel:
met geel, bijv. zongeel,.
1. MR met 6v (6)
2. elke 2. v meerd. (9)
3. elke 3. v meerd. (12)
4. v in elke st (12)
5. elke 6. v meerd. (14)
6. v in elke st (14)
7. 6v, 1v meerd., 2v, 3v in de volg. st, 3v, 1v meerd. (18)
8. v in elke st (18)
Snavel plat met v dichthaken. Beeindigen, draad laten hangen

Voet (2x):
met geel, bijv. zongeel
Voor de tenen heb ik een goede video gevonden, deze techniek vind ik leuker dan losse tenen (en
ook vingers) om te haken en dan aan te naaien of te haken. De video vind je hier (klik op het
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orginele, duitstalige patroon), het is weliswaar in het Engels, maar je ziet heel goed wat er
gebeurd, ook als je geen Engels spreekt en ik leg het onder ook uit. Natuurlijk moet je wel mijn
aantal opgegeven steken nemen :o)
1. MR met 6v (6)
2.-5. (4 toeren) v in elke st (6)
6. elke 2. v meerd. (9)
7. v in elke st (9)
8. elke 3. v meerd. (12)
9. elke 4. v meerd. (15)
10. elke 5. v meerd. (18)
Nu volgt de eerste teen:
11. a) 2v, nu in de volg. st en de 16e st (3e vanaf het eind van de
toer) insteken en 1 v haken, het werk keren en vanaf deze
kant nog een keer in de 16e st insteken (deze keer alleen in
deze steek) en nog een v haken, 2v (6)
12.a) -16. a) (5 toeren) v in elke st (6) – dus 30 v doorlopend geteld
Beeindigen, afknippen maar nog niet sluiten.
Haakwerk zo draaien, dat de zojuist gehaakte teen aan de rechterkant zit, dus in de normale
haakrichting. De tweede teen wordt nu eigenlijk net zo gehaakt als de eerste. Met de haaknaald in
de laatste st van de eerste teen aan deze kant insteken, draad doorhalen.
11. b) 1v in de volg.st, 1 v, dan in de 13e st (6e vanaf het eind van de toer) insteken en 1 v haken,
het werk keren en vanaf deze kant nog een keer in de 13e st insteken (deze keer alleen in die
steek) en nog een v haken, 2 v (6)
12. b) - 17. b) (6 toeren) v in elke st (6) – 36 v doorlopend geteld
Beeindigen, draad afknippen, maar nog niet sluiten.
Beide tenen zijn nu aan de rechter kant. Weer in de laatste steek van de tweede teen aan deze kant
insteken en de draad pakken. Omdat het de laatste teen is, hoef je verder nergens op te letten .
11. c) - 16. c) (6 toeren) v in elke st (6) – 36 v doorlopend geteld
Beeindigen, draad afknippen.
Nu in de middelste teen tot in de achterste teen een pijpenrager stoppen (ik vouw een klein stuk aan
het eind dubbel en draai dat smal samen, zodat het er niet uit kan piepen. Nu nog in de beide
andere tenen pijpenrager stoppen. Dan kunnen de tenen gesloten worden. Hiervoor de einddraad
door de laatste 6 steken halen en aantrekken en de draad door het midden naar achteren vastzetten
en afhechten
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Been (2x):
kleur naar keuze A, bijv zilver (hoofdkleur van de uil )
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. in de achterste lussen: v in elke st (12)
4. elke 4. v meerd. (15)
5. v in elke st (15)
Beeindigen, draad laten hangen. Voet aan het been vastnaaien,

Vleugel (2x):
kleur naar keuze B, bijv steen (contrastkleur van de uil.)
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. elke 2. v meerd. (18)
4. elke 3. v meerd. (24)
5. elke 4. v meerd. (30)
6.-7. (2 toeren) v in elke st (30)
8. elke 10. v meerd. (33)
9.-10. (2 toeren) v in elke st (33)
11. elke 11. v meerd. (36)
12.-16. (5 toeren) v in elke st (36)
17. elke 11. en 12. v samen haken (33)
18. v in elke st (33)
19. elke 10. en 11. v samen haken (30)
20. v in elke st (30)
Nu volgen de veren volgens hetzelfde princiepe als de tenen. Eerst de kleinste veer:
a) 3v, dan in de volg.st en in de 27e st (4 st vanaf het eind van de toer) insteken en 1 v haken,
haakwerkt keren en vanaf deze kant nog een keer in de 27e st insteken (deze keer alleen in die st) en
nog 1 v haken, 3 v (8)
21. a) - 26. a) (4 toeren) v in elke st (8)
27. elke 3. en 4. v samen haken (6)
Beeindigen en sluiten, (zie tenen).
Nu de middelste veer, hiervoor weer in de laatste st van de vorige veer aan de voorkant insteken,
draad ophalen :
21. b) 4v, dan in de volg. st en in de 22e st insteken en 1 v haken, haakwerk keren en vanaf deze
kant nog een keer in de 22e steek insteken (deze keer alleen in die st) en nog een v haken, 4 v
(10)
22. b) - 28. b) (7 toeren) v in elke st (10)
29. elke 4. en 5. v samen haken (8)
Beeindigen en sluiten (zie tenen,).
Dan nog de grote veer, ook hiervoor weer in de laatste st van de vorige veer aan de voorkant
insteken en draad ophalen:
21. c) - 32. c) (11 toeren) v in elke st (12)
33. elke 3. en 4. v samen haken (9)
34. elke 2. en 3. v samen haken (6)
Beeindigen, sluiten, (zie tenen).
Nu zijn alle onderdelen van de uil klaar en kan alles vastgenaaid worden (zie de foto’s). Eerst het
gevederde deel met de muizentanden naar onderen over het hoofd en lijf leggen, spelden en
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vastnaaien. De snavel onder het gevederde op het gezicht plaatsen en, als de positie bevalt,
vastnaaien. De benen iets vullen en onder het lijf vastnaaien. Als je nog accessoires wilt toevoegen,
eerst de vleugels alleen vastspelden en pas vastnaaien als de teddy en kaars klaar zijn .
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Muts:
Kleur naar keuze C - (bijv. creme)
Haaknaald 1,5 mm groter dan de rest (bij mij 3,5 mm)
De maat event. aanpassen zodat de muts op het hoofd past
MR met 6v (6)
• 6v (6)
• 1. v meerd., 5v (7)
Nu in elke toer 1 v meerd. tot je 48 v hebt, de meerderingen telkens wat verplaatsen, zodat ze niet
op één rij
Dan als volgt verder:
• elke 16. v meerd. (51)
• elke 17. v meerd. (54)
• elke 18. v meerd. (57)
• elke 19. v meerd. (60)
• (8 toeren) v in elke st (60)
Als laatste nog een toer dieper ingestoken vasten, hiervoor steeds een toer dieper insteken en een
vaste haken. Beeindigen en draad afhechten
.

Kaarshouder:
met geel, bijv goud,
3L met 1 hv sluiten in de 1e L, in elke st 2 v haken, (6)
2-3. (2 toeren) v in elke st (6)
4. 2v, 3v meerd., 1v (9)
5. elke 3. v meerd. (12)
6. elke 4. v meerd. (15)
7. elke 5. v meerd. (18)
8.-10. (3 toeren) v in elke st (18)
11. elke 2. en 3. v samen haken (12)
in vorm vullen
12. telkens 2v samen haken (6)
wissel naar zwart
13.-14. (2 toeren) v in elke st (6)
wissel naar de kaarskleur (bij mij vanille)
15. in de voorste lussen: elke v meerd. (12)
16. elke 2. v meerd. (18)
17. in de achterste lussen: v in elke st (18)
18.-23. (6 toeren) v in elke st (18)
wissel naar de kleur voor de kaarshouder (bij mij taupe)
24. in de voorste lussen: elke 3. v meerd. (24)
25. elke 4. v meerd. (30)
26. elke 5. v meerd. (36)
27. in de voorste lussen: v in elke st (36)
28. in de achterste lussen: v in elke st (36)
29. in de achterste lussen: v in elke st (36)
30.-31. (2 toeren) v in elke st (36)
32. elke 5. en 6. v samen haken (30)
33. elke 4. en 5. v samen haken (24)
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34. elke 3. en 4. v samen haken (18)
35. elke 2. en 3. v samen haken (12)
in vorm vullen, niet te veel, let daarbij op de rand, (daar kan
je bijv een stukje pijpenrager instoppen,
hiervan vanzelfsprekend eerst een op maat gemaakte
ring maken
.
36. in de voorste lussen: v in elke st (12)
37.-46. (10 toeren) v in elke st (12)
vullen.
47. telkens 2v samen haken (6)
Beeindigen, draad afhechten. Dan nog de vleugels zo buigen dat ze de kaars en de teddy vast
kunnen houden, en aan het lijf vastnaaien.,
Dat was het :o)

Teddy:
Hoofd/lijf:
kleur naar keuze A - hoofdkleur Teddy (bijv. kaneel)
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. elke 2. v meerd. (18)
4. elke 3. v meerd. (24)
5. elke 4. v meerd. (30)
6.-10. (5 toeren) v in elke st (30)
11. elke 4. en 5. v samen haken (24)
12. elke 3. en 4. v samen haken (18)
13. elke 2. en 3. v samen haken (12)
hoofd in vorm vullen.
14. elke 3. en 4. v samen haken (9)
15. v in elke st (9)
16. elke v meerd. (18)
17.-18. (2 toeren) v in elke st (18)
hoofd verder vullen.
19. elke 6. v meerd. (21)
20. v in elke st (21)
21. elke 7. v meerd. (24)
22. v in elke st (24)
23. elke 3. en 4. v samen haken (18)
24. elke 2. en 2. v samen haken (12)
lijf in vorm vullen.
25. telkens 2v samen haken (6)
Beeindigen, draad afhechten,.

Oor (2x):
kleur naar keuze A - hoofdkleur Teddy (bijv. kaneel)
In een magische ring 7 hstk haken, samentrekken, maar niet sluiten.
Oren op het hoofd spelden en vastnaaien
.
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Snuit:
kleur naar keuze B - contrastkleur Teddy (bijv. camel)
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. v in elke st (12)
Beeindigen, draad laten hangen. Vullen, op het hoofd spelden en vastnaaien, Neus borduren (ik heb
dat met zwart borduurgaren gedaan) Ogen bevestigen of borduren

Been (2x):
kleur naar keuze B - contrastkleur Teddy (bijv. camel)
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
wissel naar kleur naar keuze A - hoofdkleur Teddy (bijv kaneel)
3.-4. (2 toeren) v in elke st (12)
5. 3v, 3x 2 v samen haken, 3v (9)
6. v in elke st (9)
7. elke 3. v meerd. (12)
8.-10. (3 toeren) v in elke st (12)
11. telkens 2 v samen haken (6)
Beeindigen,, sluiten, bij gebruik van de draadtechniek de draad afhechten, ga je voor het direct
vastnaaien, de draad laten hangen,.

Arm (2x):
kleur naar keuze A - hoofdkleur Teddy (bijv kaneel)
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3.-4. (2 toeren) v in elke st (12)
5. elke 5. en 6. v samen haken (10)
6. v in elke st (10)
onderkant vullen, bovenkant niet.
7. elke 4. en 5. v samen haken (8)
8. v in elke st (8)
9. elke 3. en 4. v samen haken (6)
10. v in elke st (6)
Beeindigen, sluiten, bij gebruik van de draadtechniek de
draad afhechten, ga je voor direct vastnaaien,
de draad laten hangen.,

Staartje:
kleur naar keuze B - contrastkleur Teddy (bijv
came)
7 v in een magische ring, sluiten. Het staartje
middenachter vastnaaien
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