
 

  

 

Dit haakpatroon is gemaakt door 

HakenmetLoes. 

 

Dit haakpatroon is gemaakt met 

toestemming van Mark Haayema en 

Studio Monnikenwerk.  

Haakpatroon Muk 

Gebaseerd op ‘Muk’ een boek van Mark Haayema  
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Benodigdheden:  
Drops Paris uni colour zwart 15 (1 bol) 

Drops Paris uni colour wit 16 (2 bollen)  

Drops Paris uni colour grijs 23 (1 bol) 

Scheepjes Catona zwart (voor het hartje)  

1 paar ovale zwarte veiligheidsoogjes 10mm  

Vulling  

Haaknaald 3,5 en 3  

Optioneel: borduurgaren om de onderdelen aan elkaar te naaien (bijvoorbeeld de 

stippen) 

 

Het hartje wordt met Scheepjes Catona gehaakt (haaknaald 3). De rest van de 

onderdelen worden met Drops Paris gehaakt (haaknaald 3,5).  

 

Let op: Haak je losser of strakker pas dan je haaknaald aan naar eigen inzicht!  

 

Uiteraard kun je ook andere soorten garen gebruiken (bijvoorbeeld Yarn and 

colors Epic) en andere soorten veiligheidsoogjes of de oogjes borduren.  

 

*Op bladzijde 7 en 8  lees je hoe je alle onderdelen aan elkaar zet!  

 

Afkortingen:  
V = vaste  

HV = halve vaste  
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Het patroon:  
 

Oogvlek:  
Haak met grijs.  

 

1.   Haak 7 lossen.  

2.   Haak terug op de ketting. Begin in de tweede V vanaf de haaknaald. 

  Haak 5V, 2V in 1 en ga aan de andere kant van de ketting verder 

  met 5V, 2V in 1  (14V)  

3.    2V in 1, 4V, 2V in 1, 1V, 2V in 1, 4V en 2V in 1, 1V (18V) 

 

Hecht de draad af en laat een lange draad over om de oogvlek aan het hoofd 

vast te naaien.  

Oor(2x):  
Haak met zwart.  

 

1.   Haak een magische ring van 6V  

2.   Haak 2V in elke V (12V)  

3.   1V, 2V in 1 6x (18V)   

4.   2V, 2V in 1 6x (24V)  

5.   3V, 2V in 1 6x (30V)  

6-7.   Haak 1V in elke V (30V)  

8.   3V, 2V samen haken 6x (24V)  

9.   1V in elke V (24V)  

10.   2V, 2V samen haken 6x (18V)  

11-12.  1V in elke V (18V)  

13.   1V, 2V samen haken 6x (12V)  

14-15.  1V in elke V (12V)  

16.   2V samen haken 6x (6V)  

 

Hecht af en laat een lange draad over om het oor aan het hoofd vast te naaien.  

 

Neus(hartje):  
Haak met Scheepjes Catona zwart.  

 

Begin met een magic loop (schuiflus).  

Haak 2 lossen en ga verder met 3 dubbele stokjes, 3 stokjes, 1 losse, 1 dubbel 

stokje, 1 losse, 3 stokjes, 3 dubbele stokjes in de loop. Haak vervolgens 2 lossen 

en sluit af met een halve vaste in de ring. Trek de ring aan en hecht de draad af 

en laat een lange draad over om het neusje aan het puntje van de snuit vast te 

haken.  
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Snuit/hoofd: 
Haak met wit(begin bij de snuit).  

 

1.   Haak een magische ring van 6V  

2.   Haak 2V in elke V (12V)  

3.   1V in elke V (12V)  

4.   1V, 2V in 1 6x (18V)  

5.   1V in elke V (18V)  

6.   2V, 2V in 1 6x (24V)  

7.   1V in elke V (24V)  

8.   3V, 2V in 1 6x (30V) 

Plaats een steekmarkeerder of draadje in de eerste V van toer 9.   

9.   (2V in 1, 1V) 6x, 18V (36V)  

10.   (2V in 1, 1V) 9x, 18V (45V)  

11.   (2V in 1, 2V) 9x, 18V (54V)  

12-15. 1V in elke V (54V)  

 

Plaats nu de ogen tussen toer 8 en 9 (de rij waar de steekmarkeerder zit) met 

5V als tussenruimte. Plaats de ogen aan de kant waar het hoofd omhoog loopt.  

Let op: het linkeroog van de hond heeft een oogvlek. Druk eerst het oog door de 

oogvlek (foto’s op bladzijde 7). Je kunt de oogvlek nu al vastnaaien (bladzijde 7).  

Tip: vul het hoofd alvast wat op om te bepalen of de ogen goed zitten.  

 

16.   7V, 2V samen haken 6x (48V)  

17.   6V, 2V samen haken 6x (42V)  

18.   5V, 2V samen haken 6x (36V)  

19.   4V, 2V samen haken 6x (30V)  

20.   3V, 2V samen haken 6x (24V)  

Begin met opvullen (vorm door middel van de vulling een schattig snuitje).  

21.   2V, 2V samen haken 6x (18V)  

22.  1V, 2V samen haken 6x (12V)  

23.   2V samen haken 6x (6V)  

 

Hecht de draad af en werk netjes weg.  

 

Staart:  
Begin met zwart.  

 

1.   Haak een magische ring van 6V  

2-3.   Haak 1V in elke V (6V)  

 

Kleurwissel naar wit. 

4-11.  Haak 1V in elke V (6V)  
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De staart hoeft niet opgevuld te worden.  

Hecht af en laat een lange draad over om de staart aan het lijfje vast te naaien. 

Stippen:  
Er zijn 4 verschillende soorten stippen. Alle stippen worden in het zwart gehaakt.  

 

Nummer 1 (haak 2 keer deze vlek)  

Magische ring van 5V  

Hecht af en laat een lange draad over om de stip op het lichaam te naaien.  

 

Nummer 2 (haak 4 keer deze vlek)  

Magische ring van 6V  

Hecht af en laat een lange draad over om de stip op het lichaam te naaien.  

 

Nummer 3 (haak 2  keer deze vlek)  

1.   Magische ring van 5V  

2.  2V in 1 5x (10V)  

Hecht af en laat een lange draad over om de stip op het lichaam te naaien.  

 

Nummer 4 (haak 1 keer deze vlek)  

1.   Haak 5 lossen.  

2.   Haak terug op de ketting. Begin in de 2de V vanaf de haaknaald (4V) 

Hecht af en laat een lange draad over om de stip op het lichaam te naaien.  

 

Nek, lijf, pootjes en buik:  
Haak met wit (begin bij de nek).  

 

1.   Haak 15 lossen en haak de lossen aan elkaar met een halve vaste, 

  zodat het een cirkel wordt.  

2-6.   1V in elke V (15V)  

7.   Haak 15 lossen (dit wordt de rug van het lijfje).  

8.   Haak terug op de ketting: haak 2V in de 2de V vanaf de haaknaald, 

  haak 13 keer 1V, haak 1V waar de ketting lossen begon, haak 15V 

  op de nek, haak 13 keer 1V aan de andere kant van de ketting en 

  haak 2V in de laatste steek van de ketting (46V).  

9.   Haak 2V in de 2de, 22ste, 24ste en 26ste V, 1V in elke overige V (50V)  

10.   Haak 2V in de 3de en 49ste V, 1V in elke overige V (52V)  

11.   Haak 2V in de 4de, 25ste, 29ste en 50ste V, 1V in elke overige V (56V)  

12.   Haak 2V in de 4de en de 54ste V, 1V in elke overige V(58V)  

13.   Haak 2V in de 28ste en de 33ste V, 1V in elke overige V (60V)  

14-17.  1V in elke V (60V)  

 

Het lijfje is nu gehaakt. We haken nu door naar de pootjes (deze komen aan het 

lijf). We beginnen met het achterpootje. Zoek hiervoor de middelste steek op de 
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achterkant van het lijfje op (vouw het lijfje in de lengte dubbel). Haak verder als 

je daar nog niet bent. Haak 2V en plaats een steekmarkeerder in de volgende 

steek. 

 

Achterpootje:  
Haak met wit.  

 

1.   Haak 9V en daarna 6 lossen. Verbind de ketting met het lijfje door 

  de ketting met een HV te verbinden met de V waar de   

  steekmarkeerder in zit.  

2.   1V in elke V (9 op het lijfje en 6 op de ketting) (15V)  

3-4.   1V in elke V (15V) 

5.   3V, 2V samen haken 3x (12V)  

 

Kleurwissel naar zwart.  

6.   1V in elke V (12V)  

7.   1V, 2V samen haken 4x (8V)  

8.   2V samen haken 4x (4V)  

Hecht af en werk het draadje weg.  

 

Tel 9V verder van het eerste achterpootje en haal een lus wit naar boven in de 

tiende steek en plaats in deze V een steekmarkeerder.  

 

Voorpootje:  
Haak met wit.  

 

1.   Haak 8V en daarna 6 lossen. Verbind de ketting met het lijfje door 

  de ketting met een HV te verbinden met de V waar de   

  steekmarkeerder in zit.  

2.   1V in elke V (9 op het lijfje en 6 op de ketting) (15V)  

3-4.   1V in elke V (15V) 

5.   3V, 2V samen haken 3x (12V)  

 

Kleurwissel naar zwart.  

6.   1V in elke V (12V)  

7.   1V, 2V samen haken 4x (8V)  

8.   2V samen haken 4x (4V)  

Hecht af en werk het draadje weg.  

 

Tel 3V richting de plek waar het andere voorpootje moet komen en haal een lus 

met wit garen naar boven in de vierde steek en plaats in deze V een 

steekmarkeerder.  
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Voorpootje:  
Haak met wit.  

 

1.   Haak 8V en daarna 6 lossen. Verbind de ketting met het lijfje door 

  de ketting met een HV te verbinden met de V waar de   

  steekmarkeerder in zit.  

2.   1V in elke V (9 op het lijfje en 6 op de ketting) (15V)  

3-4.   1V in elke V (15V) 

5.   3V, 2V samen haken 3x (12V)  

 

Kleurwissel naar zwart.  

6.   1V in elke V (12V)  

7.   1V, 2V samen haken 4x (8V)  

8.   2V samen haken 4x (4V)  

Hecht af en werk het draadje weg. 

 

Tel 9V richting de plek waar het andere achterpootje moet komen en haal een 

lus met wit garen naar boven in de tiende steek en plaats in deze V een 

steekmarkeerder.  

 

Achterpootje:  
Haak met wit.  

 

1.   Haak 8V en daarna 6 lossen. Verbind de ketting met het lijfje door 

  de ketting met een HV te verbinden met de V waar de   

  steekmarkeerder in zit.  

2.   1V in elke V (9 op het lijfje en 6 op de ketting) (15V)  

3-4.   1V in elke V (15V) 

5.   3V, 2V samen haken 3x (12V)  

 

Kleurwissel naar zwart.  

6.   1V in elke V (12V)  

7.   1V, 2V samen haken 4x (8V)  

8.   2V samen haken 4x (4V)  

Hecht af en werk het draadje weg. 

 

Buik:  
Om de buik dicht te maken worden er vier lapjes gehaakt aan het lijf.  

Twee lapjes aan de zijkanten en twee lapjes tussen de benen.  

 

Lapje aan de zijkant (2x):  

Haak met wit.  

 

Als het goed is heb je aan beide zijkanten nog 9V over (mocht je meer of minder 
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over hebben haak dan gewoon meer of minder V).   

 

Haal een lus garen naar boven in de eerste V naast het been.  

1-4.   9V, 1 keer losse, keer het haakwerk om (9V)  

 

Hecht af en laat een lange draad over om de buik dicht te naaien.  

Herhaal de bovenstaande stappen aan de andere zijkant.  

 

Lapje tussen de benen (2x):  

Haak met wit.  

 

Als het goed is heb je tussen de benen nog 3V over (mocht je meer of minder 

over hebben haak dan gewoon meer of minder V).  

 

Haal een lus garen naar boven in de eerste V naast het been.  

 

1-3.   3 V, 1 keer losse, keer het haakwerk om (3V)  

Hecht af en laat een lange draad over om de buik dicht te naaien.  

 

Herhaal de bovenstaande stappen aan de andere kant.  

 

Als je alle vier de lapjes gehaakt hebt kun je de buik dichtnaaien door de flappen 

zowel aan elkaar als aan de poten en het lijf te naaien. Vul ondertussen het lijfje 

goed op.  

 

In elkaar zetten:  
Alle onderdelen zijn nu gehaakt en het is tijd om van de onderdelen Muk te 

maken! Hieronder staat per onderdeel uitgelegd hoe je iets vastnaait. Tip: maak 

ook gebruik van de foto’s (hieronder en op de volgende bladzijde).  

 

Oogvlek:  

Als het goed is zit de oogvlek al op de juiste plek vanwege het kliksysteem van 

het oog. Naai de oogvlek rondom vast en zorg dat de bovenkant eindigt bij toer 

12 (dus vastnaaien tot en met toer 11).  
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Neusje:  

Het neusje wordt vastgezet op het puntje van de snuit. Ik heb er voor gekozen 

om het hartje alleen in het midden vast te naaien, zodat het wat speelser over 

komt. 

 

Oren:  

De oren worden vastgenaaid op toer 13 tot en met 16. Om de plek op het hoofd 

te bepalen volg je de lijn van het oog naar boven tot aan toer 13 tot en met 16 

(zie foto).  

 

Staart:  

Naai de staart vast op de kont van het lijfje.  

 

Stippen:  

Verdeel de stippen over de zijkanten van het lijf: 4 aan de ene kant en 5 aan de 

andere kant.  

 

Hoofd:  

Zet het hoofd recht op de nek. Begin bij toer 11 van het hoofd en werk zo netjes 

rond. Als de nek te zwak blijkt te zijn kunnen je terwijl je naait de nek bijvullen. 

Let er goed op dat het hoofd recht blijft staan terwijl je naait.  

 

 

 

Heb jij Muk gehaakt en ga je een foto van hem op Instagram plaatsen? 

@Markhaayema en @HakenmetLoes zouden het leuk vinden om jouw gehaakte 

Muk te zien door middel van een tag.  

 

 

Let op: dit patroon is een ontwerp van HAKENMETLOES en mag niet voor 

commerciële doeleinden worden gebruikt. Dit patroon is niet bedoeld om te 

kopiëren, te vertalen of te publiceren zonder toestemming van HAKENMETLOES.  
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Haakpatroon vlieg (de kleine groene vriend van Muk)  

 

Benodigdheden  
Drops Paris uni colour lichtgroen 21 

Drops Paris uni colour donkergroen 25 

Drops Paris uni colour lichtblauw 29 

Scheepjes catona zwart (voor het mondje)  

1 paar kleine veiligheidsoogjes (6mm)  

Vulling  

Haaknaald 4 

 

Lijfje  
Begin met lichtgroen.  

 

1.   Haak een magische ring (6V)  

2.   2V in elke V (12V)  

3.   1V, 2V in 1 6x (18V)   

4.   1V in elke V (18V)  

 

Plaats de oogjes en het mondje.  

 

Kleurwissel naar donkergroen.  

5-6.   1V in elke V (18V)  

7.   1V, 2V samen haken 6x (12V)  

 

Vul het lijfje op.  

 

8.   2V samen haken 6x (6V)  

 

Vleugel (2x)  
Haak met blauw.  

 

1.   Haak een magische ring van 6V  

2-6.   1V in elke V (6V)  

 

Hecht af en laat een lange draad over om de vleugel aan het lijfje te naaien.  

 

Naai de vleugels aan het lijfje en klaar is de vlieg!  
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