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Alpaca: / ăl-păk′ə / n.
A domesticated South American ruminant 
mammal (Vicugna pacos or Lama pacos), 
related to the llama and having fine, long wool.

AlpaWAK

 
5 MM 
6 UK 

H-8 US

X @ms.eni



we are knitters

De volgende steken en technieken zijn nodig om dit project te 
maken:

Je hebt nodig

Voor veel van deze steken en technieken zijn instructievideo’s te vinden 
op onze website. Bekijk deze video’s en oefen alvast.

* Deze technieken worden uitgelegd in de inleiding.

1. Magische ring*

2. in een spiraal haken

3. Vaste steek*

4. 1 meerderen*

5. halve vaste steek*

6. Lossen

7. Minderen*

8. Steken sluiten met een 
vaste steek*

9. Vaste steek door de 
voorste lus*

10. borduren met een 
stopnaald

11. Zomen

12. Van kleur wisselen

13. Afhechten en afwerken

- 1 bol “The Petite Wool” (100 g) 
naturel (kleur A)

- 5 mm / H/8 US / 6 UK 
haaknaald

- Opvulling

- Kleine stukjes garen in geel 
(kleur B), aquamarijn (kleur 
C), zalm (kleur D) en zwart 
(kleur E).

- Stopnaald
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inLeiding
De alpaca wordt in verschillende delen gehaakt, die 
aan elkaar worden gezet met dat het patroon vordert. 
De benen, het lijf, de snuit en de staart worden in een 
spiraal gehaakt. De oren en het zadel worden heen en 
weer gehaakt, en daarna in een spiraal.

Je kunt de blogpost “HOW TO CROCHET IN SPIRAL” 
bekijken op onze blog op www.weareknitters.com

Voor het beginnen is het belangrijk da tje de volgende 
technieken kent:

Magische ring: om een magische ring te maken, wikkel 
je de draad om je wijsvinger en duim om een lus te 
maken. Steek de haaknaald in het midden van deze lus, 
sla de draad om en haal deze door de lus. Sla opnieuw 
de draad om en haal deze door de lus op je haaknaald 
om de ring te sluiten. De magische ring is gevormd. 
Haak de steken zoals aangegeven in het patroon in de 
magische ring.

Meer details over hoe je dit doet vind je op onze blog 
op www.weareknitters.com in de blogpost “HOW TO 
CROCHET THE MAGIC CIRCLE”.

Haaksteken worden van boven opgebouwd. Daarom moet 
je, als je aan een toer begint, een aantal lossen haken om 
de juiste hoogte te krijgen voor de steek die je gaat halen. 
Deze lossen tellen als de eerste steek van de toer.

Vaste steek: steek de haak in de eerste steek van de 
vorige toer zoals aangegeven in het patroon, sla de 
draad om. Haal de draad door de steek naar boven. 
Je hebt un twee lussen op je haaknaald. Sla de draad 
opnieuw om en hal deze door beide lussen op de 
haaknaald. Om een toer is vaste steken te beginnen 
haak je 1 losse.

1 meerderen: om een steek te meerderen haak je twee 
keer in dezelfde steek.

halve vaste steek: steek de haaknaald in de steek 
zoals aangegeven in het patroon, sla de draad om, haal 
de draad door de steek en de lus op de haaknaald.

Minderen: om te minderen haak je twee steken samen 
alsof ze een steek zijn, dit betekent: steek de haaknaald 
in de eerste steek, sla de draad om. Je hebt nu twee 
lussen op je haaknaald. Steek de haaknaald in de 
volgende steek, sla de draad om en haal de draad terug 
door de steek. Je hebt nu drie lussen op je haaknaald 
Sla de draad om en haal deze door alle drie de lussen 
op de haaknaald. 

Steken sluiten met een vaste steek: De steken in 
het haken worden gesloten in 2 bij 2 en in een spiraal, 
dit betekent, als je 1 steek moet sluiten steek je je 
haaknaald in de volgende 2 steken, de eerste en de 
laatste van de toer, en haak je een vaste steek in deze 
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steken alsof je in 1 steek haakt. Om de volgende steek 
te sluiten, steek je je haaknaald in de tweede steen en 
de op een na laatste steek. Ga zo verder tot je het juiste 
aantal steken gesloten hebt.

Vaste steek door de voorste lus: dit wordt op dezelfde 
manier gehaakt als een normale vaste steek, alleen 
steek je nu je haaknaald alleen in de voorste lus van de 
steek van de vorige toer, in plaats van in de hele steek.



we are knitters

beginnen Met hAKen
been 1

1.Maak een magische ring en haak er 6 vaste steken in 
met kleur A (toer 1).

2. Haak toeren 2 tot en met 13 in vaste steken waarbij je 
de volgende meerderingen aanhoudt:

Toer 2: *meerder 1 steek en haak 1 vaste steek*. Herhaal 
van * tot * tot aan het einde van de toer. Je hebt nu 9 
steken.

Toer 3: *meerder 1 steek en haak 2 vaste steken*. Herhaal 
van * tot * tot aan het einde van de toer. Je hebt nu 12 
steken.

Toeren 4 tot en met 7: haak een vaste steek in alle steken.

Toer 8: haak een halve vaste steek in alle steken.

Toer 9: *haak 1 vaste steek en meerder 1 steek*. Herhaal 
van * tot * tot aan het einde van de toer. Je hebt nu 18 
steken.

Toeren 10 tot en met 13: haak een vaste steek in alle 
steken.

3. Als je deze 13 toeren gehaakt hebt, haak je 1 halve 
vaste steek in de eerste steek en knip je de draad af op 16 
cm, waarna je de draad door de steek heen haalt.
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been 2

1.Herhaal stappen 1 en 2 van been 1 met kleur A.

2. Zet de twee benen aan elkaar als volgt:

Toer 14: haak 4 lossen, haak 1 halve vaste steek in de 
eerste steek van het eerste been, haak 17 vaste steken 
rond het eerste been. Als je aan het einde bent gekomen, 
haak je de 4 lossen die je aan het begin gehaakt hebt in 
vaste steken. Haak 1 halve vaste steek in de eerste steek 
van het tweede been en haak 17 vaste steken rondom het 
eerste ben. Als je aan het eind bent aangekomen, haak je 
verder in de 4 lossen die je aan het begin van de toer hebt 
gehaakt door de onderkant. Je hebt nu 44 steken.

3. Haak toeren 15 tot en met 49 in vaste steken waarbij je 
de volgende minderingen aanhoudt:

Toeren 15 tot en met 26: haak een vaste steek in alle 
steken.

Toer 27: haak 3 vaste steken. *minder 1 steek en haak 2 
vaste steken*. Herhaal nog 3 keer van * tot * en haak 29 
vast steken. Je hebt nu 40 steken.

Toer 28: haak 3 vaste steken. *minder 1 steek en haak 1 
vaste steek*. Herhaal nog 3 keer van * tot * en haak 25 
vast steken. Je hebt nu 36 steken.
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Toer 29: haak 8 vaste steken, vouw de 
alpaca dubbel zodat beide benen aan 
de voorkant zitten, en sluit 9 steken, dit 
betekent dat je de eerste seek haakt 
door de haaknaald in de eerste steek 
van de voorkant en de achterkant 
te steken. Herhaal dit nog 8 keer, je 
hebt nu 18 steken gesloten. Neem het 
opvulsel en vul het lichaam strak op, 
totdat je de juiste vorm hebt. Je hebt 
nu 18 steken, die de nek van de alpaca 
gaan vormen en in een spiraal gehaakt 
worden.

Toeren 30 tot en met 47: haak vaste 
steken.

*Vul de alpaca met opvulling terwijl je 
haakt, tot aan het einde.

Toer 48: *haak 1 vaste steek en minder 
1 steek*. Herhaal van * tot * tot aan het 
einde van de toer. Je hebt nu 12 steken.

Toer 49: *meerder 1*. Herhaal van * tot * 
tot aan het einde van de toer. Je hebt nu 
6 steken.

4. Als je deze 49 toeren hebt gehaakt, 
knip je de draad op 30 cm as en haal 
je de draad door de laatste steek. Haak 
met het losse eind garen als volgt:

Toer 50: Met de draad, haak in de 
voorste lus van alle steken.

5. Trek de draad strak totdat alle steken 
gesloten zijn. Weef het losse eind in.
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Snuit

1.Herhaal stap 1 van het eerste been met kleur A.

2. Haak toeren 2 tot en met 5 in vaste steken als volgt:

Toer 2: meerder 1 steek in alle steken. Je hebt nu 12 
steken.

Toer 3: haak een vaste steek in alle steken.

Toer 4: *haak 5 vaste steken en meerder 1*. Herhaal van 
* tot * tot het einde van de toer. Je hebt nu 14 steken. 

Toer 5: haak een vaste steek in alle steken.

3. Als je 5 toeren hebt gehaakt, haak je twee halve vaste 
steken en knip je de draad op 30 cm af, en haal je de 
draad door de laatste steek.

4. Vul de snuit met opvulling en maak het vast aan de 
open kant van het hoofd. Het moet over toeren 39 tot en 
met 44 heen komen.

ogen en neuS

Met behulp van de stopnaald borduur je de ogen met kleur 
E, net boven de snuit in het hoofd. Ze moeten in toeren 
44 en 45 zitten, en er moeten ongeveer 4 steken tussen 
zitten. Je steekt de naald 3-4 keer in dezelfde steek zodat 
de ogen niet te klein worden. Borduur nu de snuit in een 
“Y” vorm. Knip de draad niet af.
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oren

Volg deze instructies tweemaal om twee oren te maken.

1.Haak 7 lossen + 1 extra losse met je WAK haaknaald 
met kleur A.

Toer 1: haak 2 vaste steken. Haak 3 vaste steken in 
dezelfde losse. Haak 3 vaste steken*.

*Onthoud dat de extra losse telt als de eerste steek, dus je 
steekt je haaknaald in de derde losse vanaf je haaknaald 
om de eerste vaste steek te halen.

2. Als je de toer gehaakt hebt, knip je de draad op 20 cm 
af en haal je deze door de laatste steek.

3. Naai de oren aan de op een na laatste toer op het 
hoofd. Voordat je de oren vastnaait moet je ze een beetje 
vouwen in de lengte.
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StAArt

1.Herhaal stap 1 van het eerste been.

2. Haak toeren 2 tot en met 4 in vaste steken.

3. Trek de bovenkant van de staart strak.

4. Sluit 3 steken met vaste steken.

5. Als je 4 toeren gehaakt hebt, knip je de draad op 20 cm 
af en haal je deze door de laatste steek. Naai je staart aan 
de achterkant van de alpaca, op de toer van vaste steken 
die de achterkant sluit. Op deze manier verberg je de rand 
aan de achterzijde. 

ZAdeL

1.Haak 11 lossen + 1 extra losse met je WAK haaknaald in 
kleur D. 

2. Haak toeren 2 tot en met 3 in vaste steken.

3. Als je 3 toeren hebt gehaakt, knip je de draad op 20 cm 
af en haal je deze door de laatste steek.
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4. Haak toeren 1 en 2 als volgt:

Toer 1: maar met een halve vaste steek kleur C vast 
aan de eerste steek, haak 1 losse, haak 1 vaste steek 
in de eerste steek. Haak een vaste steek in de volgende 
9 steken. Meerder 1 in de laatste steek. *ga verder met 
haken in een spiraal achter de toeren en haak 2 vaste 
steken in de eerste toer, 1 vaste steek in de tweede toer 
en 2 vaste steken in de derde toer*. Haak verder in de 
lossen die je gehaakt hebt,  haak 2 vaste steken in de 
eerste steek, haak 9 vaste steken en meerder 1 steek in 
de laatste steek. Herhaal van * tot *. Je hebt nu 36 steken.
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Toer 2: meerder 1 steek met kleur B, haak 11 vaste 
steken, meerder 2 steken, haak 3 vaste steken, meerder 
2 steken, haak 11 vaste steken, meerder 2 steken, haak 3 
vaste steken en meerder 1 steek. Je hebt nu 44 steken.

5. Als je deze 2 toeren gehaakt hebt, knip je de draad op 
20 cm af en haal je deze door de laatste steek. In plaats 
van dat je het losse eind inweeft, wikkel je het om de buik 
van de alpaca zodat het eruit ziet als een riem.
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AAn eLKAAr Zetten 
en AFWerKen

Weef de losse eindjes ongeveer 10 cm in met behulp van 
de stopnaald, en knip af op gelijke hoogte met je werk. 

-

Vergeet niet een hoop foto’s te maken, deel ze op 
social media en tag ze met hashtag #weareknitters en 
#alpaWAK.


