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BABY BEER 
 Sue Pendleton 

Vertaling Charami.com 

VRIJWARINGSCLAUSULE PATROON 

Dit patroon behoort toe aan Sue Pendleton van de website bluebearytreasures.com, 

Sue is momenteel op pensioen en de website is opgedoekt. Je kunt haar profiel nog zien 

op Ravelry (http://www.ravelry.com/people/spendlet52).  

Charami.com maakte enkel de vertaling, onafhankelijk van de ontwerper. Bij problemen 

bij het maken van dit patroon, contacteer a.u.b. de ontwerper voor hulp. 

 

Tekst gekleurd in roze = opmerkingen/bedenkingen van de vertaler (niet uit het 

originele patroon) 

 

• • • • • 
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OVER HET PATROON 

Deze Baby Beer is 4,5 inches (11,5 cm) groot en werd ontworpen met een groot hoofd 

en grote ogen, korte benen en armen om de baby-look te accentueren. Baby werd 

ontworpen en gehaakt met Paton’s Lacette (http://www.ravelry.com/yarns/library/patons-

lacette) wat vandaag niet meer wordt gemaakt. Je kunt echter gelijk welk garen/draad 

gebruiken met de gepaste haaknaald. Een goede keuze is een fijne draad met haaknaald 

van 1 mm. Voor een kleine beer gebruik een haaknaald van 0,7 mm. 

De Beer heeft 5 gewrichten op basis van splitpennen/schijven en draad.  

 

Nota Charami: In het Engels heten deze gewrichten cotter pin/disc joints. Dit wordt 

gebruikt bij het maken van pluchen teddyberen. Hier onder zie je een afbeelding van de 

splitpennen, de schijven (de grootste) en de afsluitringen (de kleinste). Deze laatste zijn 

niet altijd nodig: 
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Voor één gewricht gebruik je onderstaande onderdelen: 

 

In essentie werkt de splitpen/schijf-gewrichten al volgt: 

Steek de splitpen door de opening van één van de schijven en duw de schijf tot tegen de 

lus van de splitpen. Dit is je eerste ‘gewricht’. Deze schijf naai je nu vast in het ene 

onderdeel van je beer, zodat de onderkant van je splitpen nog door dat onderdeel 

steekt.  

Steek dan de rest van de pin door het tweede onderdeel van de beer en duw de tweede 

schijf tot tegen de stof. Gebruik een tang om de splitpen open te splijten zodat de 

tweede schijf niet meer weg kan schuiven. 

 

Hieronder maakte ik een kleine tekening die het afgewerkte gewricht illustreert: 
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BENODIGDHEDEN 

• Voor een beer van 4,5 inches (11,5 cm) : Paton’s Lacette in kleur « Cream Caress » 

• Haaknaald van 1 mm 

• Twee blauwe kralen van 5 mm voor de ogen 

• Twee schijven van 0,5 inch (1,27 cm), 1 splitpen van 0,75 inch (1,9 cm) en tangen 

voor de bevestiging van dit gewricht (optioneel) 

• Berenneus van 7 mm (optioneel) 
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• Stevig garen om de onderdelen vast te naaien 

• Vulling 

• Antracietkleurig borduurgaren 

• Borduurnaald 

• Waterverfpotloden voor de schaduwen en accenten 

AFMETING 

Afmeting is afhankelijk van de gekozen garen/draad en haaknaald. 

BELANGRIJK 

Markeer bij het haken je eerste steek van elke ronde met een contrasterend stukje 

garen. Af en toe zal je een nieuw beginpunt moeten kiezen voor je ronde. Dit is zo om er 

voor te zorgen dat de eerste steek van de ronde steeds in het midden van het onderdeel 

zou zitten. 

Bvb:  ‘V in volgende steek, verplaats markeerder naar hier, …’ 

Wanneer je bovenstaande instructie ziet zou je volgende ronde moeten beginnen in het 

midden van het onderdeel dat je aan het maken bent. Als dit bij u niet het geval is, haak 

dan verder tot je wel in het midden zit. Deze extra steken mogen NIET meegeteld 

worden bij het totaal. De steek in het midden is dan de eerste steek van de ronde en 

moet gemarkeerd worden. 

AFKORTINGEN 

HV = Halve Vaste 

L = Losse 

MEER = Meerdering: haak 2 vasten in dezelfde steek 

MIN = Mindering: Haak 2 vasten samen tot 1 steek 

V = Vaste 
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MANIER VAN SCHRIJVEN 

MEER x2  = Haak 2 vasten in elk van de volgende 2 steken 

VX1   = Haak vaste in volgende steek 

VX3   = Haak vaste in elk van de volgende 3 steken 

(MEER, V) x2 = (Haak 2 vasten in de volgende steek, haak V in de volgende 

steek) herhaal wat tussen haakjes staat 2 keer 

(MEER, Vx2) x5 = (haak 2 vasten in de volgende steek, haak V in elk van de 

volgende 2 steken) herhaal wat tussen haakjes staat 5 keer. 
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HOOFD 

1. Haak 5 lossen, V in tweede losse van de haaknaald en in elk van de volgende 2 

lossen; MEER in de laatste losse; haak verder aan de andere kant van de ketting, 

MEER in de eerste losse, V in elk van de volgende 3 lossen Verbind de ronde niet. 

Gebruik een stukje draad in een contrasterende kleur als markeerder om het 

begin van je ronde bij te houden. [10V] 

2. (MEER, V) x5 [15V] 

3. MEER, VX6, MEER x2, VX6 [18V] 

4. V rondom [18V] 

5. VX1, verplaats markeerder naar hier, V rondom. Dit is nu het nieuwe begin voor 

de volgende ronde. [18V] 

 Nota Charami: In totaal heb je dus eigenlijk 19 vasten gehaakt, maar de eerste 

vaste telt niet mee omdat deze dient om de ronde correct te positioneren. 

6. MEER in elke steek rondom [36V] 

7. V rondom [36V] 

8. VX1, verplaats markeerder naar hier; VX6, MEER x2, VX3, (MEER, VX3) x3, MEER, 

VX3, MEER x2, VX7. [44V] 

9-12. V rondom [44V] 

13. VX2, plaats een nieuwe markeerder in de volgende steek om de ingang van de 

splitpen aan te geven, V tot einde van de ronde. [44V] Nota: De markeerder 

zou net onder het midden van de snuit moeten zitten 

14. VX2, verplaats markeerder naar hier; (VX4, MIN) x2, VX3, MIN, VX10, MIN, VX3, 

(MIN, VX4) x2. [38] 

15-16. V rondom [38] 

17. VX1, verplaats markeerder naar hier; (MIN, VX4) x6, MIN, VX1 [31V] 

18. V rondom [31V] 

19. VX1, (MIN, VX1) x10, VX1 [21V] 
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Plaats nu één van de schijven op de splitpen; duw de schijf helemaal tot tegen de lus van 

de splitpen. Gebruik de markeerder van ronde 13 als richtlijn om de splitpen in het 

hoofd en uit het midden van de onderkant van het hoofd, tussen rondes 10 en 11, te 

steken en dit evenwijdig met het midden van de snuit. Wees voorzichtig bij het plaatsen 

van de splitpen tussen rijen zodat je de gehaakte stof niet scheurt. 

Nota: Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om zonder gewrichten te werken. Dan naai je 

op het einde gewoon het hoofd op het lichaam. 

20. MINx10, VX1 [11V]. 

Vul het hoofd stevig op en breng in vorm met je vingers. 

21. MINx5, HV in volgende steek. Bind af met een lange einddraad. 

Sluit het gat met een naald en de restdraad. 

OOGKASSEN 

Rijg een naald met een dubbele draad sterke garen die lijkt op de kleur van het hoofd. 

Steek de naald in het onderste deel van het hoofd en duw de naald door naar waar het 

linkeroog dient te komen. Maak een steek even breed als 1 vaste en duw de naald door 

naar waar het rechteroog dient te komen. Trek hard aan zodat een inkeping voor het 

linkeroog ontstaat. Maak een steek even breed als 1 vaste en duw de naald terug naar 

waar de eerste steek voor het linkeroog werd gemaakt. Trek hard aan zodat een 

inkeping voor het rechteroog ontstaat. Steek de naald in de linkeroogkast en duw die 

naar buiten aan de onderkant van het hoofd. Bind af, ervoor zorgend dat de inkepingen 

blijven ingeduwd. 

BEVESTIG DE OGEN 

In het geval van 5 mm kralen 

Naai de kralen in de oogkassen door eerst de naald onderaan het hoofd te steken en de 

naald door te duwen naar de linkeroogkas. Naai door de kraal en steek dan de naald 

terug in de oogkas. Duw de naald door naar de rechteroogkas. Naai door de tweede 
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kraal, duw de naald weer door de oogkas en duw door naar de onderkant van het hoofd. 

Bind af, ervoor zorgend dat de kralen mooi in de oogkassen liggen. 

TIP: Als de kralen te klein zijn om een naald door te rijgen, gebruik dan de volgende 

methode: Gebruik slechts een enkele draad met een knoop aan het uiteinde. Rijg de 

draad op de naald en duw de naald van de onderkant van het hoofd naar de 

linkeroogkas. Haal de draad van de naald en rijg de draad door de kraal. Rijg de draad 

opnieuw op de naald en ga verder daar de rechteroogkas. Gebruik dezelfde methode om 

de kraal op de draad te rijgen. 

In het geval van glazen ogen met metaaldraad 

Knip de metaaldraad met een tang bij tot 1,5 cm. Gebruik een dikke scherpe naald om 

een gat in het hoofd te maken waar je de ogen wilt. Zo kan je de metaaldraad 

gemakkelijk plaatsen. Duw het oog tot tegen de oogkassen. Gebruik wat lijm om het oog 

helemaal te bevestigen. Je kunt ook de metaaldraad in het hoofd wat plooien. 

In het geval van glazen ogen met een lus 

Gebruik de lus zoals het gat van een kraal, zoals hierboven beschreven. 

 

TIP: Wees niet bang om met de ogen, wenkbrauwen, neus, oren en mond  te 

experimenteren om elke beer uniek te maken. 

NEUS, MOND, WENKBRAUWEN EN WIMPERS 

In het geval van een geborduurde neus 

Met antracietgrijs, rijg draad op de naald en maak een knoop aan het uiteinde. Steek de 

naald in de onderkant van het hoofd en duw het door naar het midden van de 

bovenkant van de snuit. Trek de draad door totdat de knoop in het hoofd is verdwenen. 

Steek de naald opnieuw in het hoofd 2 rijen onder het huidige punt. Dit punt zal 

gebruikt worden voor alle steken aan de onderkant van de neus (dit is de punt van de 

driehoek). *Duw de naald terug naar boven door de snuit en duw de naald terug naar 

buiten 1 vaste naar links in vergelijken met de eerste steek en ga dan terug naar de 
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onderkant met de naald.* Herhaal wat tussen ** staat nogmaals maar naar rechts. Ga 

op deze manier verder tot de neus gevuld is. 

In het geval van een gekochte neus 

Knip de metaaldraad met een tang bij tot 1,5 cm. Gebruik een dikke scherpe naald om 

een gat in het hoofd te maken waar je de neus wilt. Zo kan je de metaaldraad 

gemakkelijk plaatsen. Duw neus in de snuit tot tegen de gehaakte stof. Gebruik wat lijm 

om de neus helemaal te bevestigen. Je kunt ook de metaaldraad in het hoofd wat 

plooien. 

 

Met antraciet borduurgaren, maak een rechte verticale steek met een lengte van 2 

rondes direct onder en in het midden van de neus. Maak dan een omgekeerde V. 

 

Borduur een korte rechte steek voor elke wenkbrauw. Hierbij begin je boven de 

buitenhoek van elk oog en ga je schuin naar boven naar het midden van het hoofd. 

 

Gebruik een waterverfpotlood in een schaduwkleur om schaduwen in te vullen rond de 

ogen en onder de V-mond, waar de onderlip zou zitten. Gebruik een roze potlood voor 

de wangetjes. 

OREN (MAAK 2) 

1. Haak 2 lossen. 8 vasten in de tweede losse van de haaknaald. Wil je kleine oren, 

dan kan je nu al afbinden [8V]. Voor grotere oren, ga verder naar ronde 2. 

2. Haak 1 losse, keer; MEER, X1, MEER x2, (VX1, MEER) x2; bind af. 

Breng de voorkant van de oren samen aan de onderkant en naai met een paar steekjes 

vast. Naai de oren op het hoofd. Experimenteer met de positionering. Met een 

waterverfpotlood in een schaduwkleur, kleur de binnenkant en de buitenste rand van 

het oor. 
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LICHAAM 

1. Haak 2 lossen, 6 vasten in de tweede losse van de haaknaald; verbind de ronde 

niet, plaats een markeerder [6V] 

2. MEER in elke steek [12V] 

3. (MEER, VX1) x6 [18V] 

4. (MEER, VX2) x6 [24V] 

5. (MEER, VX3) x6 [30V] 

6. VX6, MEER x2, VX13, MEER x2, VX7. [34V] 

7-11. V rondom [34V] 

12. VX11, (MEER, VX1) x5, MEER, VX12. [40V] 

13-15. V rondom [40V] 

16. (MIN, VX3) x8 [32V] 

17. V rondom [32V] 

Als je een gewricht wilt, dan duw je nu de splitpen die door de onderkant van het hoofd 

steekt in het midden van ronde 1 van het lichaam. Plaats een schijf op de splitpen en 

duw deze tot tegen het hoofd. Gebruik nu een tang om de pin in het lichaam op te 

splitsen zodat de schijf niet meer weg kan. 

Als je het hoofd vast wilt naaien, doe dit dan nu. 

18. (MIN, VX2) x8 [24V] 

19. V rondom [24V] 

20. (MIN, VX2) x6 [18V] 

21. V rondom [18V] 

22. (MIN, VX1) x8 [16V] 

Vul het lichaam stevig op 

23. MIN x5, HV in volgende steek. Bind af met lange einddraad. 

Rijg de einddraad op een naald en maak het overgebleven gat dicht. Steek de naald in 

het lichaam door de opening die je net sloot en duw het door naar een andere plaats. 

Trek strak aan om de bevestiging te verstevigen. Steek de naald opnieuw in exact 
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dezelfde plaats als waar je naald uit kwam en duw door naar een andere plaats in het 

lichaam. Knip de draad kort af. Al je dit correct hebt gedaan, dan verdwijnt het uiteinde 

in het lichaam. 

ARM (MAAK 2) 

1. Haak 4 lossen, V in tweede losse van de haaknaald, V in volgende losse, MEER in 

laatste losse; haak verder aan de andere kant van de ketting, MEER in de eerste 

losse, V in de volgende losse, MEER in de laatste losse. Verbind de ronde niet, 

maar plaats een markeerder om het begin van de ronde aan te geven. [10V ] 

2. V rondom [10V] 

3. (MEER, VX4) x2 [12V] 

4. VX1, verplaats de markeerder naar hier, (MEER, VX5) x2 [14V] 

5 – 6. V rondom [14V] 

7. (MIN, VX5) x2 [12V] 

8. HV in elk van de volgende 6 steken, VX6 [6HV, 6V] 

9. V, verplaats de markeerder naar hier, (MEER, VX5) x2 [14V] 

Vul het hand op 

10–11. V rondom [14V] 

12. V, verplaats de markeerder naar hier, HV in volgende 7 steken, VX7 [7HV, 

7V] 

13-14. V rondom [14V] 

15. (VX5, MIN) x2 [12V] 

16. (VX1, MIN) x4 [8V] 

17. VX8, HV in volgende steek, bind af met lange einddraad. 

Gebruik de lange einddraad om de opening bovenaan de arm dicht te naaien, door de 

naald enkel in de buitenste lussen te steken. Steek daarna de naald in de top van de arm 

en duw de naald door naar een andere plaats op de arm en trek stevig aan. Knip de rest 

van de draad af. 
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Borstel de arm lichtjes om die wat pluizig te maken. 

Armgewricht: 

Zoek eerst de perfecte plaatsing van de armen door deze met behulp van kopspelden te 

positioneren. 

Knip een lange draad en rijg die op een scherpe naald. Maak geen knoop! 

Steek de naald dwars door de beer waar je de armen wilt hebben (ongeveer 4 rijen 

onder het hoofd). Laat aan de eerste kant een eind draad naar buiten hangen.  

Hou in gedachten dat de bovenkant van de armen de schouders zullen vormen. 

Steek de naald opnieuw door de beer, 1 steek naast of onder je huidige locatie en duw 

de naald weer dwars door de beer. Wees voorzichtig dat je de draad niet helemaal 

doortrekt. Ga nog eens dwars door de beer, door de eerste steken. Deze keer kan je wel 

stevig trekken zodat aan beide zijden inkepingen ontstaan die de armkommen zullen 

vormen. Herhaal dit nog een tweetal keer en trek aan tot de kommen de juiste diepte 

hebben. 

Armen bevestigen: 

Steek de naald nu door de eerste armen van de binnenkant naar de buitenkant, met een 

lichte opwaartse helling. Trek stevig aan om de arm dicht tegen het lichaam te duwen. 

Duw de naald weer in de arm door dezelfde steek, maar ga nu in een neerwaartse 

helling door de arm, zodat er wat vulling tussen de twee draden zit, en duw de naald 

naar buiten aan de binnenkant van de arm. Steek de naald door het lichaam van de beer 

naar de andere kant en herhaal voor de tweede arm. 

Herhaal het volledige proces indien de armen nog niet vlot genoeg bewegen. 

Breng de naald nu naar de plaats waar je eindje begindraad nog uit de beer zit. Knoop 

beide uiteinden samen en verberg de knoop in de beer. 

Werk af met 3 evenwijdige rechte borduursteken om de poten klauwen te geven. 

 

Nota Charami: Als je bovenstaande uitleg moeilijk kunt begrijpen, dan kan 

onderstaande figuur misschien helpen: 
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Bron: The Complete Idiot’s Guide to Amigurumi by June Gilbank 
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BEEN (MAAK 2) 

1. Haak 5 lossen, V in tweede losse van de haaknaald, V in volgende 2 lossen, MEER 

in laatste losse; haak verder aan de andere kant van de ketting, MEER in de 

eerste losse, V in de volgende 2 lossen, MEER in de laatste losse. Verbind de 

ronde niet, maar plaats een markeerder om het begin van de ronde aan te geven.

 [12V ] 

2. MEER x2, VX2, MEER x4, VX2, MEER x2 [20V] 

3. VX1, verplaats markeerder naar hier; MEER, VX5, MEER x8, VX5, MEER [30V] 

4. Haak enkel in de achterste lussen, V rondom [30V] 

5. V rondom [30V] 

6. VX5, MIN x10, X5 [20V] 

7. VX1, verplaats markeerder naar hier; VX5, MIN x5, VX5 [15V] 

8. V rondom [15V] 

Begin de voet te vullen Voeg vulling toe terwijl je het been verder haakt. 

9-12. V rondom [15V] 

13. VX1, verplaats markeerder naar hier; VX7 MEER, VX7 [16V] 

14. VX7, MEER x2, VX7 [18V] 

15. VX1, verplaats de markeerder naar hier; VX7, MIN xé, VX7 [16V] 

16. VX7, MIN, VX7 [15V] 

17-18. V rondom [15V] 

19. (MIN, VX1) x5 [10V] Vul het been stevig op 

20. [MIN, VX1) x3, HV in volgende steek [6V, 1HV] Bind af met lange einddraad. 

Gebruik de lange einddraad om de opening bovenaan het been dicht te naaien, door de 

naald enkel in de buitenste lussen te steken. Steek daarna de naald in de top van het 

been en duw de naald door naar een andere plaats op het been en trek stevig aan. Knip 

de rest van de draad af. 

Borstel het been lichtjes om die wat pluizig te maken. 
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Gewricht en bevestiging van de benen: Volg dezelfde werkwijze als voor de armen. 

Bevestig de benen ongeveer 6 rijen boven de onderkant van het lichaam. 

 

Indien gewenst kan met een waterverfpotlood in een schaduwkleur diepte aan de 

voeten en handen gegeven worden. 

STAART 

1. Haak 2 lossen, 5 vasten in de tweede losse van de haaknaald. [5V] 

2. (VX1, MEER) x2, VX1 [7V] 

3. MEER, VX6 [8V] 

4. V rondom [8V] 

HV in de volgende steek. Bind af met een lange eindraad. Gebruik deze einddraad om de 

staart op het lichaam te naaien. 
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