
 
 

 



Benodigdheden 
3,5 mm haaknaald 

wol (ik gebruikte 100% acrylwol van Wibra) 

naald met een stompe punt (voor het borduren van de snuit, het wegwerken van eindjes en het 

vast naaien van de oren) 

naald met een scherpe punt (voor het opnaaien van de accenten op de oren) 

kleine stukjes vilt en bijpassen of contrasterend garen 

oogjes of kraaltjes 

opvulmatriaal 

eventueel een belletje voor om de nek (ik geloof dat de mijne van Hema komen) 

eventueel knikkers om zijn onderlijf mee te vullen, zo kan het konijntje blijven staan 

Vul het konijn op terwijl je het haakt, eventueel ook met 3 of 4 knikkers. Vergeet ook de ogen 

niet op de juiste plaats aan te brengen. 

6 vasten in een magische ring 

1. 2 vasten in elke vaste 

2. *1 vaste in vaste, 2 vasten in de volgende vaste* herhaal 

3. *1 vaste in vaste (2x), 2 vasten in de volgende vaste* herhaal 



4. *1 vaste in vaste (3x), 2 vasten in de volgende vaste* herhaal 

5. *1 vaste in vaste (9x), 2 vasten in de volgende vaste* herhaal 

6. *1 vaste in vaste (10x), 2 vasten in de volgende vaste* herhaal 

7. *1 vaste in vaste (11x), 2 vasten in de volgende vaste* herhaal 

8. *1 vaste in vaste (12x), 2 vasten in de volgende vaste* herhaal 

9. 10. 11. 12. vaste in iedere vaste 

13. *1 vaste in vaste (5x), mindering over de volgende twee steken* herhaal 

14. *1 vaste in vaste (4x), mindering over de volgende twee steken* herhaal 

15. *1 vaste in vaste (3x), mindering over de volgende twee steken* herhaal 

16. *1 vaste in vaste (2x), mindering over de volgende twee steken* herhaal 

17. *1 vaste in vaste (4x), mindering over de volgende twee steken* herhaal 

18. *1 vaste in vaste (5x), mindering over de volgende twee steken* herhaal 

19. 20. 21. 22. 23. vaste in iedere vaste 

24. *1 vaste in vaste (2x), mindering over de volgende twee steken* herhaal 

25. *mindering over de volgende twee steken* herhaal 

Haal de draad door de overgebleven steken en trek het gaatje dicht. 

Oren 
6 vasten in een magische ring 

1. *vaste in vaste, 2 vasten in volgende vaste* herhaal 

2. *vaste in vaste (2x), 2 vasten in volgende vaste* herhaal 

3. 4. 5. 6. 7. vaste in iedere vaste 

8. 9. 10. 11. maak telkens een mindering tijdens deze rondes 

12. 13. vaste in iedere vaste 

Haal de draad door de overgebleven steken en trek het gaatje dicht. Herhaal voor het tweede 

oor. 

What you need 
3,5 mm/E hook 

yarn (I used 100% worsted acrylic) 

darning needle 

needle with a sharp point 

small pieces of felt with matching thread 

(safety) eyes or beads 

polyfill 

optional: small bells to tie around the neck 

optional: marbles to put in the base of the bunny so it can stand on its self 

Fill the amigurumi with polyfill as you go, place the marbles if you choose to use them and 

don’t forget to put in the eyes at the correct places. 

6 sc in magic ring 

1. 2 sc in every sc around 

2. *1 sc in sc, 2 sc in the next sc* repeat 

3. *1 sc in sc (2x), 2 sc in the next sc* repeat 

4. *1 sc in sc (3x), 2 sc in the next sc* repeat 

5. *1 sc in sc (9x), 2 sc in the next sc* repeat 

6. *1 sc in sc (10x), 2 sc in the next sc* repeat 



7. *1 sc in sc (11x), 2 sc in the next sc* repeat 

8. *1 sc in sc (12x), 2 sc in the next sc* repeat 

9. 10. 11. 12. sc around 

13. *sc in sc (5x) invisi decrease over the next two sc * repeat 

14. *sc in sc (4x) invisi decrease over the next two sc * repeat 

15. *sc in sc (3x) invisi decrease over the next two sc * repeat 

16. *sc in sc (2x) invisi decrease over the next two sc * repeat 

17. *sc in sc (4x) invisi decrease over the next two sc * repeat 

18. *sc in sc (5x) invisi decrease over the next two sc * repeat 

19. 20. 21. 22. 23. sc around 

24. *sc in sc (2x) invisi decrease over the next two sc * repeat 

25. invisi decrease around 

Break yarn, pull the thread through the remaining stitches and pull to close the hole. 

Ears 
6 sc in magic ring 

1. *sc in sc, 2 sc in the next sc* repeat 

2. *sc in sc(2x), 2 sc in the next sc* repeat 

3. 4. 5. 6. 7. sc around 

8. 9. 10. 11. decrease one sts during these rounds 

12. 13. sc around 

Break yarn, pull the thread through the remaining stitches and pull to close the hole. Repeat 

for the second ear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze patronen mogen niet verkocht, gedeeld of op een andere manier naar buiten komen. 

These patterns may not be schared, sold or anything else.  


