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Totoro Sleutelhanger 
 

Totoro is een figuurtje gecreëerd door de Japanse animatiestudio Studio Ghibli voor de 

animatiefilm “Tonari no Totoro” (Mijn buur, Totoro). Het copyright voor dit figuurtje 

behoort dus toe aan Studio’s Ghibli. 

In de film zijn er 3 totoro’s: Een grote, grijze (O Totoro), een kleinere blauwe (Chu 

Totoro) en de kleinste, witte (Chibi Totoro). Met dit patroon kan je een grijze of blauwe 

Totoro maken. 

Dit patroon is gratis en werd niet gemaakt om er geld mee te verdienen, maar gewoon 

voor het plezier. Gelieve dit patroon dan ook nergens te koop aan te bieden of te 

herdistribueren. 

 
 



Gratis haakpatroon door Charlotte Brandt   

http://charami.com 

 

 

  
2 

 

  

 

Benodigdheden 

• Kleine hoeveelheid wol in grijs of blauw en wit 

• Haaknaald 3 mm en haaknaald 2,5 mm (of twee verschillende haaknaalden passend 

bij uw wol) 

• Zachte poppenvulling 

• Wiebelogen van 8 mm 

• Zwart borduurgaren voor neus 

• Sleutelhanger 

Afkortingen 

HV = Halve Vaste 

L = Losse 

R = Ronde (toer) 

st / stn = steek / steken 

V = Vaste 
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Hoofd en lichaam 

Met hoofdkleur (grijs of blauw) en haaknaald 3 mm.  

R1: Magische ring met 4V – [4] 

R2: 2V in elke st – [8] 

R3: *V in volgende st, 2V in volgende st; herhaal vanaf * nog 3 keer – [12] 

R4: *V in volgende 2 stn, 2V in volgende st; herhaal vanaf * nog 3 keer – [16] 

R5: *V in volgende 3 stn, 2V in volgende st; herhaal vanaf * nog 3 keer – [20] 

R6: *V in volgende 4 stn, 2V in volgende st; herhaal vanaf * nog 3 keer – [24] 

R7-9: V in elke st – [24] 

R10: *V in volgende 3 stn, 2V in volgende st; herhaal vanaf * nog 5 keer – [30] 

R11: *V in volgende 3 stn, haak volgende 2 V samen; herhaal vanaf * nog 5 keer – [24] 

Begin vanaf hier het lichaam goed op te vullen. 

R12: *V in volgende 2 stn, haak volgende 2 V samen; herhaal vanaf * nog 5 keer – [18] 

R13: *V in volgende st, haak volgende 2 V samen; herhaal vanaf * nog 5 keer – [12] 

R14: *Haak volgende 2 V samen; herhaal vanaf * nog 5 keer – [6] 
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Bind af, vul het lichaam helemaal op en gebruik het uiteinde om de overgebleven 

opening dicht te naaien. 

 

Buik 

Met wit en haaknaald 2,5 mm. 

R1: Magische ring met 6V – [6] 

R2: Haak 2V in elke V rondom – [12] 

R3: *2V in elk van de volgende 3 stn, V in elk van de volgend 3 stn; herhaal vanaf * nog 1 

keer – [18] 

R4: *2V in elk van de volgende 4 stn, V in elk van de volgende 5 stn; herhaal vanaf * nog 

1 keer – [26] 

Haak HV in eerste V van ronde 4 en bind af, maar laat een lang uiteinde om vast te 

naaien. 

Gebruik een eindje wol in hoofdkleur om omgekeerde V’tjes op de buik te borduren. 

Positioneer de buik op het lichaam en naai vast met het overgebleven uiteinde. 
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Oor (X2) 

Met hoofdkleur (grijs of blauw) en haaknaald 3 mm.  

R1: Magische ring met 4V – [4] 

R2: *V in volgende st, 2V in volgende st; herhaal vanaf * nog 1 keer – [6] 

R3: *V in volgende 2 stn, 2V in volgende st; herhaal vanaf * nog 1 keer – [8] 

R4-5: Haak V in elke st – [8] 

R6: Haak V in volgende 4 stn – [4 gehaakt, 4 onbewerkt] 

R7: Sla 4 stn over, haak V in volgende 4 stn 

Maak de overgebleven steken plat zodat de eerste steek tegenover de laatste steek 

staat. Haak een losse (om ruimte te hebben) en V door beide lagen om het oor dicht te 

maken. 

L, keer, en haak nogmaals V over de lengte. Bind af en laat een uiteinde voor het 

vastnaaien. 

Vorm met je vingers het oor, door de 4 overgeslagen steken naar binnen te duwen, 

zodat deze de binnenkant van het oor vormen. 

Gebruik kopspelden om de oren te positioneren op het hoofd, alvorens ze vast te 

naaien. 
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Arm (X2) 

Met hoofdkleur (grijs of blauw) en haaknaald 3 mm.  

R1: Magische ring met 6V – [6] 

R2: *V in volgende 2 stn, 2V in volgende st; herhaal vanaf * nog 1 keer – [8] 

R3-6: V in elke st – [8] 

Maak de overgebleven steken plat zodat de eerste steek tegenover de laatste steek 

staat. Haak een L (om ruimte te hebben) en V door beide lagen om de bovenkant van de 

arm dicht te maken. 

Bind af, maar laat een uiteinde om de arm mee vast te naaien. 

Gebruik ook hier kopspelden om de goede positie van de armen te bepalen alvorens ze 

vast te naaien. 

Staart 

Met hoofdkleur (grijs of blauw) en haaknaald 3 mm.  

R1: Magische ring met 6V – [6] 

R2: *V in volgende 2 stn, 2V in volgende st; herhaal vanaf * nog 1 keer – [8] 

R3-5: V in elke st – [8] 

Maak de overgebleven steken plat zodat de eerste steek tegenover de laatste steek 

staat. Haak een L (om ruimte te hebben) en V door beide lagen om de bovenkant van de 

staart dicht te maken. 

L, keer en haak opnieuw vasten over de lengte. 

Bind af, maar laat een uiteinde om de staart mee vast te naaien. 

Afwerking 

Indien je de verschillende onderdelen nog niet meteen aan elkaar hebt genaaid, kun je 

nu, met behulp van kopspelden de goede positie van elk onderdeel bepalen, alvorens 

het vast te naaien. 
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Naai de twee wiebeloogjes op hun plaats en borduur tussen de twee ogen, met een 

paar rechte steken, een neus. 

Maak je sleutelhanger vast. 

 

Veel plezier met je mini-Totoro! 

 

Groetjes, 

Charlotte  
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