
Meer van dit? Kom bij de Rijntje Club en ontvang maandelijks Rijntje Post 
met leuke dingen om te doen thuis en in Leidsche Rijn Centrum! 
leidscherijncentrum.nl/rijntje

Afkortingen in het patroon
L: losse
V: vaste
Hv: halve vaste 
• Bobbelsteek: je maakt drie stokjes in 1 steek, maar je maakt de eerste twee niet af, 

waardoor steeds de laatste twee lussen op je haak blijven staan. Als je het derde stokje 
maakt, haal je de laatste doorhaal door alle drie de stokjes, dus door de 6 lusjes op je 
naald.

• 2V in 1: je meerdert 1 steek door twee vasten te haken in 1 steek 
• 2V samen: je mindert 1 steek door 1 vaste te haken, maar de laatste doorhaal niet te doen. 

In plaats daarvan haak je ook de volgende vaste en met die laatste doorhaal, haal je de 
draad ook door die eerste steek.  

• Er zijn toeren en rijen. Bij een rij ga je heen en weer (je keert het werk) bij een toer ga je in 
het rond.

• Als je een toer moet afsluiten doe je dat door de laatste steek met een Hv te verbinden met 
de eerste steek. Andere toeren lopen gewoon door.

Haken maar!
Wil jij een eigen Rijntje knuffel haken? Dat kan! Iwooly heeft speciaal voor 
jou een Rijntje patroon ontwikkeld. Hieronder vind je precies terug hoe je 

een eigen Rijntje knuffel kan haken. Heb je vragen of wil je aan de slag? Kom 
dan naar IWoolly voor meer informatie of om jouw haakgerei aan te schaffen!

Benodigde 
materialen
Wat heb je allemaal nodig?
• Haaknaald maat 3,5
• 2 bolletjes Softfun van 

Scheepjes
• 2 oogjes 10mm
• Vulling

https://leidscherijncentrum.nl/rijntje


We beginnen met Rijntjes hoofd
Maak een magische ring met daarin 6V
• 1: 2V in iedere steek (12) 
• 2: * 1V, 2V in 1 * herhaal 6 keer (18) 
• 3: * 2V, 2V in 1 * herhaal 6 keer (24) 
• 4: * 3V, 2V in 1 * herhaal 6 keer (30) 
• 5: * 4V, 2V in 1 * herhaal 6 keer (36) 
• 6: * 5V, 2V in 1 * herhaal 6 keer (42) 
• 7: * 6V, 2V in 1 * herhaal 6 keer (48) 

• 8 t/m 19: 1V in iedere steek (48) 

• 20: * 6V, 2V samen * herhaal 6 keer (42) 
• 21: * 5V, 2V samen * herhaal 6 keer (36) 
• 22: * 4V, 2V samen * herhaal 6 keer (30) 
• 23: * 3V, 2V samen * herhaal 6 keer (24) 
• 24: * 2V, 2V samen * herhaal 6 keer (18) 
• 25: * 1V, 2V samen * herhaal 6 keer (12) 

Rijntjes oogjes
Rijntjes oogjes komen tussen de 11e en 12e toer. Zorg dat je ongeveer 6 steken tussen 
de oogjes hebt.
• Nu kun je afhechten. Laat een lange draad over, die kun je dan straks gebruiken als we 

Rijntje in elkaar gaan zetten. 

We gaan door met Rijntjes neus
Maak een ketting van 8 lossen 
• 1: Begin in de 2e losse vanaf je haak: maak 6V, 3V in de laatste steek, ga verder aan de 

andere kant van de lossenketting (NIET KEREN DUS!) en maak 5V, 2V in dezelfde en sluit de 
ronde met een Hv (je hebt dan 16 steken in totaal) 

• 2: Maak 1 L om je toer te starten, deze telt niet als steek, en dan: 2V in 1, 5V, 2V in 1, 1V, 2V 
in 1, 5V, 2V in 1, 1V (20) 

• 3: 2V in 1, 7V, 2V in 1, 1V, 2V in 1, 7V, 2V in 1, 1V (24) 
• 4: 1V, 2V in 1, 2V in 1, 6V, 2V in 1, 2V in 1, 2V, 2V in 1, 2V in 1, 6V, 2V in 1, 2V in 1, 1V (32) 
• 5: 2V, 2V in 1, 2V in 1, 9V, 2V in 1, 2V in 1, 3V, 2V in 1, 2V in 1, 9V, 2V in 1, 2V in 1, 1V (40) 
• 6: 3V, 2V in 1, 2V in 1, 12V, 2V in 1, 2V in 1, 4V, 2V in 1, 2V in 1, 12V, 2V in 1, 2V in 1, 1V (48) 
• 7: 4V, 2V in 1, 2V in 1, bobbelsteek, 9V, bobbelsteek, 3V, 2V in 1, 2V in 1, 5V, 2V in 1, 2V in 1, 

15V, 2V in 1, 2V in 1, 1V (56)

• 8 en 9: 1V in iedere steek (56) 

• 10: 4V, 2V samen, 2V samen, 15V, 2V samen, 2V samen, 5V, 2V samen, 2V samen, 15V, 2V 
samen, 2V samen,1V (48)

• 11 - 12: 1V in iedere steek (48)
Nu weer afhechten en weer een lange draad overlaten voor het in elkaar zetten later.



Rijntjes oortjes zijn twee rondjes
Maak een magische ring met daarin 6 vasten.
• 1: 2V in iedere steek (12) 
• 2: * 1V, 2V in 1 * herhaal 6 keer (18) 
• Afhechten en weer een draad laten hangen om de oortjes straks vast te maken.

Een koe heeft hoorns, dus Rijntje ook!
En Rijntje heeft twee hoorns, dus maak deze ook twee keer. Maak een magische ring 
met daarin 3 vasten.
• 1: 2V, 2V in 1
• 2: 1V in iedere steek 
• 3: 3V, 2V in 1
• Afhechten en een draadje overhouden.

We gaan door met Rijntjes lijfje
Maak weer een magische ring met daarin 6 vasten. 
• 1: 2V in iedere steek (12) 
• 2: * 1V, 2V in 1 * herhaal 6 x (18) 
• 3: * 2V, 2V in 1 * herhaal 6 x (24) 
• 4: * 3V, 2V in 1 * herhaal 6 x (30) 
• 5: * 4V, 2V in 1 * herhaal 6 x (36) 
• 6: * 5V, 2V in 1 * herhaal 6 x (42) 
• 7: * 6V, 2V in 1 * herhaal 6 x (48) 
• 8: * 7V, 2V in 1 * herhaal 6 x (54) 
• 9: * 8V, 2V in 1 * herhaal 6 x (60) 

• 10 t/m 13: 1V in iedere steek (60) 

• 14: * 8V, 2V samen * herhaal 6 x (54) 
• 15 en 16: 1V in iedere steek (54) 

• 17: * 7V, 2V samen * herhaal 6 x (48) 
• 18 en 19 : 1V in iedere steek (48) 

• 20: * 6V, 2V samen * herhaal 6 x (42) 

• 21 en 22: 1V in iedere steek (42) 

• 23: * 5V, 2V samen * herhaal 6 x (36) 
• 24: 1V in iedere steek (36) 
• 25: * 4V, 2V samen * herhaal 6 x (30) 
• 26: * 3V, 2V samen * herhaal 6 x (24) 

• 27 t/m 29: 1V in iedere steek (24) 
Hecht het lijfje af, weer een lange draad overhoudend voor het aan elkaar naaien.



Rijntje moet ook armpjes krijgen
Deze maak je uiteraard twee keer :) Maak een magische ring met 6 vasten
• 1: 2V in iedere steek (12) 
• 2: * 1V, 2V in 1 * herhaal 6 x (18) 
• 3: * 2V, 2V in 1 * herhaal 6 x (24) 

• 4 t/m 6: 1V in iedere steek (24) 

• 7: * 2V, 2V samen * herhaal 6 x (18) 
• 8 t/m 10: 1V in iedere steek (18) 
• 11: * 4V, 2V samen * x 3 (15) 

• 12 t/m 14: 1V in iedere steek (15) 

• 15: * 3V, 2V samen * x 3 (12) 

• 16 t/m 20: 1V in iedere steek (12) 
Nu kun je de armpjes afhechten, laat weer een stukje draad hangen voor het naaien!

Nu Rijntjes beentjes nog!
Hiervan maak je er ook twee. Maak een magische ring met 6 vasten daar in.
• 1: 2V in iedere steek (12) 
• 2: * 1V, 2V in 1 * herhaal 6 x (18) 
• 3: * 2V, 2V in 1 * herhaal 6 x (24) 
• 4: Met licht grijs: * 3V, 2V in 1 * herhaal 6 x (30) 
• 5: * 4V, 2V in 1 * herhaal 6 x (36) 
• 6: 1V in iedere steek (36)
• 7: * 4V, 2V sam * herhaal 6 x (30) 
• 8: * 3V, 2V sam * herhaal 6 x (24) 

• 9 en 10: 1V in iedere steek (24) 

• 11: * 2V, 2V sam * herhaal 6 x (18) 
• 12: 1V in iedere steek (18) 
• 13: * 1V, 2V sam * herhaal 6 x (12) 

• 14 en 15: 1V in iedere steek (12) 
Hecht nu het beentje af, ook weer met een eindje draad om ‘m straks aan het lijfje te 
naaien.

Rijntje krijgt een klein staartje 
Maak een losse ketting van 6 lossen. Begin in de tweede steek vanaf je haak en maak 
een vaste in iedere steek. Hecht af en laat een draadje hangen om het staartje straks 
aan zijn kontje te naaien!



Zet Rijntje in elkaar
Vul alle gehaakte delen op (behalve natuurlijk de oren, staart en hoorntjes).
• Maak eerst de neus aan het hoofd vast. Je zet de neus vast van onder de ogen 

(toer 13) in de breedte over ongeveer 14 steken en dan onderaan in de op 1 na 
laatste toer. Je naait ‘m vast met de draad die je had laten hangen, of met een 
beetje extra. Het is makkelijk om de neus pas op te vullen als je nog maar een paar 
steekjes hoeft te naaien.

• De twee rondjes die de oortjes zijn vouw je een beetje dubbel en dan zet je ze vast 
in toer 5 van Rijntjes hoofd.

• De hoorntjes naai je vast bovenop het hoofdje, in de ruimte tussen de oortjes, naast 
ieder oortje een hoorntje.

• De benen naai je vast in de 4e toer vanaf de onderkant van het lichaam, en armen 
in de 4e toer vanaf de bovenkant van het lichaam.

• De opening van het hoofd naai je op de opening van het lichaam.
• En dan zijn staartje nog: naai ‘m mooi precies in het midden van z’n kontje!

En dan nu het belangrijkste: KNUFFELEN!!!!!


