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Olive – Gehaakte Octopus puzzel 
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Deze Octopus is gebaseerd op de Crochet Amish Puzzle Ball Pattern. Het heeft veel 

gemeenschappelijke dingen met de puzzel bal, dus als je deze gemaakt hebt, zullen je 

handen de meeste onderdelen wel herkennen.  

Het afgewerkte patroon bevat 3 afzonderlijke onderdelen, die samengesteld en uit mekaar 

genomen kunnen worden, vandaar de puzzel. Je kan de onderdelen ook samen naaien zodat 

de kleine handjes hem niet kunnen “breken”, maar persoonlijk vind ik dit het meest leerrijke.  

Ik ben blij voor jou als je deze octopus, zoveel als je wil, maakt – zowel voor persoonlijk 

gebruik alsook voor kleinschalige verkoop. Hou er alsjeblieft wel rekening mee dat het me 

veel uren gekost heeft om dit patroon te schrijven en te verfijnen, daarom vraag ik u om me 

ook de waardering te geven als je wat met mijn patroon maakt (zelfs als je het aanpast). 

Alstublieft kopieer of reproduceer dit actuele patroon NIET, in eender welke staat of vorm. 

 

Ik gaf toestemming om dit patroon in het Nederlands te vertalen aan patricia Stassart van fb 

groep  “ Haak met ons mee” 

 

MATERIALEN 

 Haaknaald 4 mm (US G/6  UK 8) 

 Garen in de kleur die je zelf verkiest (ongeveer 280 m/300 yards) 

 Optioneel: een beetje wit voor de mond 

 Garennaald 
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 Vulling 

 2 knoopjes 

 Draadjes in het blauw, wit en geel om als markeerders te gebruiken 

STEKEN en AFKORTINGEN    OPMERKINGEN 

L – Losse           * De beginlosse of de keerlosse worden  

Hv – halve vaste        NIET als steek geteld 

V – Vaste      * De instructies tussen de () moeten  

Hst – Half stokje       herhaald worden, bvb 2 x (2v in 1, 1v) wil 

2v in 1 – Meerderen       zeggen dat 2v in 1, 1v, 2v in 1, 1v haakt. 

2v sam – Minderen 

KHW – Keer het werk 

(.v) op het einde van de toer is het aantal steken dat je moet hebben na die toer 

 

KEGELTJES (maak er 12) 

Toer 01: 2 Losse, maak 3 v in de 2e steek vanaf de haaknaald, 1 L, KHW  (3v) 

Toer 02: 2 v in iedere steek, 1 L, KHW      (6v) 

Toer 03: 3 x ( 2v in 1, 1v ), 1 L, KHW       (9v) 

Toer 04: 3 x ( 2v in 1, 2v ), 1 L, KHW       (12v) 

Toer 05: 3 x ( 2v in 1, 3v ), 1 L, KHW       (15v) 

Toer 06: 3 x ( 2v in 1, 4v ), 1 L, KHW       (18v) 

Toer 07: 3 x ( 2v in 1, 5v ), 1 L, KHW       (21v) 

Toer 08: 3 x ( 2v in 1, 6v ), 1 L, KHW       (24v) 

Toer 09: 3 x ( 2v in 1, 7v ), 1 L, KHW       (27v) 

Toer 10: 3 x ( 2v in 1, 8v ), 1 L       (30v) 

Vouw de halve cirkel in de helft en haak de open zijkant van de kegel dicht met 9 vaste. Je 

neemt hiervoor 1 steek van 1 zijde en 1 steek van de andere zijde, 1 losse en hecht af. 

http://www.lookatwhatimade.net/
https://www.facebook.com/groups/373739732818312/


 

Dit patroon werd vertaald voor lookatwhatimade.net door de facebook groep “Haak met ons mee”  
 

 

KEGEL DEKSELS 

Niet te snel!!! Maak deze deksels nu nog niet. Dit is nu enkel de uitleg van hoe je ze moet 

maken zodra ze verschijnen. Dus wanneer ik  zeg  “maak een deksel”, is dit het patroon van 

hoe je ze maakt. En je hebt ze 11 keer nodig, dus oefen maar. 

Toer 01: 2 losse, 2v in de 2e steek vanaf de haaknaald, 1 L, KHW   (2v) 

Toer 02: 1v in iedere steek, 1 L, KHW      (2v) 

Toer 03: 2v in iedere steek, 1 L, KHW      (4v) 

Toer 04: 1v in iedere steek, 1 l, KHW      (4v) 

Toer 05: 2v in 1, 2v, 2v in 1, 1 L, KHW      (6v) 

Toer 06: 1v in iedere steek, 1 L, KHW      (6v) 

Toer 07: 1v in iedere steek, 1 L, KHW      (6v) 

Toer 08: 1v in iedere steek, 1 L, KHW      (6v) 

Toer 09: 1v in iedere steek, 1 L, KHW      (6v) 

Toer 10: 2v sam, 2v, 2v sam, 1 L, KHW      (4v) 

Toer 11: 1v in iedere steek, 1 L, KHW      (4v) 

Toer 12: 2 x 2v sam, 1 L, KHW       (2v) 

Toer 13: 1v in iedere steek, 1 L, KHW      (2v) 

Toer 14: 2v samen  

Zo nu dit gedaan is, gaan we beginnen 

http://www.lookatwhatimade.net/
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DEKSEL KETTING (maak er 2) 

Ik denk dat een deksel ketting waarschijnlijk het  gemakkelijkste te maken is, met de 

instructies recht voor je. Deze 2 onderdelen vormen het “lichaam” van je  octopus. Maak 

met het patroon hierboven je deksel. Wanneer je op het einde van  toer 14 bent, begin je 

opnieuw aan toer 01. Herhaal toer 1 – 14 nog drie keer. Dit geeft je een ketting van 4 

“deksels”. Wanneer je het laatste deksel van de ketting af hebt, maak dan 1 losse en hecht 

af. Leg de dekselketting opzij tot later.  

Denk er aan dat je 2 van deze kettingen nodig hebt, met elk 4 deksels! 

 

VASTMAKEN van de DEKSELS en de KEGELTJES 

Start met een schuifknoop op je haaknaald. We beginnen aan één einde van de 

dekselketting, steek je haaknaald in de eerste steek van de deksel en de eerste steek van de 

kegel. Maak een vaste. Blijf verder vaste haken (in iedere eindsteek van de kegel en de 

deksel) tot je 15 vaste hebt.  

Voeg de volgende kegel op dezelfde manier toe, opnieuw met 15 vaste door de twee lagen. 

Blijf verder werken op deze manier tot je één zijde van de 4 kegeltjes hebt vastgemaakt.  

Nu gaan we de kegeltjes sluiten. Begin in dezelfde (laatste) steek van de deksel en de 

volgende steek van de kegel, werk verder rond, weer met 15 vaste, door de twee lagen uit 

en vul terwijl op. Sluit de 3 andere kegeltjes op dezelfde manier. Als je alle 4 kegeltjes 

gesloten hebt, sluit dan de toer met een halve vaste in de eerste steek en hecht af. Gebruik 

de afgehechte draad om de eerste en de laatste kegel samen te hechten, zodat er een ring 

ontstaat. 

http://www.lookatwhatimade.net/
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               Alternatieve manier om het eerste en het laatste kegeltje te verbinden: 

Zodra je alle kegeltjes hebt dicht gemaakt, zoek dan de 2 steken die niet verbonden zijn, het 

verste van je af. Maak een halve vaste in iedere steek (2 dus) en een halve vaste in de twee 

steken van het eerste kegeltje. 1 losse en hecht af. Stop je draad in.  

 

MOND van de OCTOPUS (1x) 

Toer 01: in een magische ring, 1 L, 6v, sluit met 1 hv in de 1e steek  (6v) 

Toer 02: 1 L, 2v in iedere steek, sluit met 1 hv in de 1e steek   (12v) 

Toer 03: 1 L, 6 x ( 2v in 1, 1v ), sluit met 1 hv in de 1e steek, 1 L, hecht af  (18v) 

Met wit garen en een schuifknoop op je haak, begin in eender welke steek van toer 3.  

Toer 04: 6 x ( 2v in 1, 1v, 1v in de steek van toer 1 en hierbij sla je de steek van toer 3 over ) 

(zie foto’s beneden en ook de opmerking), sluit met 1 hv in de 1e steek, 1 L, hecht af  (24v) 

 

Opmerking: om een vaste te maken in toer 1, steek je haaknaald in de steek van toer1, twee 

toeren lager dus, en haal je lus naar boven tot die gelijk is met de bovenkant van toer 3. Haal 

je draad over je naald en trek hem door de twee lussen op je naald. Deze lange steek valt nu 

over de volgende steek van toer 3, dus die sla je over (dit is de steek die onder je lange steek 

ligt) en herhaal de hele cluster opnieuw. 

Alternatieve manier om rond toer 4 te haken zonder mond detail:  

http://www.lookatwhatimade.net/
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Hecht niet af bij toer 3. 1 L, 6 x ( 2v in 1, 2v ), sluit met 1 hv in de 1e steek, 1 L, hecht af 

HOOFD van de OCTOPUS (1x) 

Toer 01: 2 L, 3v in de 2e steek vanaf de haaknaald, 1 L, KHW   (3v) 

Toer 02: 2v in iedere steek, 1 L, KHW      (6v) 

Toer 03: 3 x ( 2v in 1, 1v ), 1 L, KHW       (9v) 

Toer 04: 1v in iedere steek, 1 L, KHW      (9v) 

Toer 05: 3 x ( 2v in 1, 2v ), 1 L, KHW       (12v) 

Toer 06: 1v in iedere steek, 1 L, KHW      (12v) 

Toer 07: 3 x ( 2v in 1, 3v ), 1 L, KHW       (15v) 

Toer 08: 3 v 

Nu moet je een markering aanbrengen in de laatste steek van toer7. Om dit te doen, negeer 

je toer 8 even. Dus neem je naald uit de lus en steek ze in de laatste steek van toer 7 (deze 

steek bevat de eerste steek van toer 8 – zie foto 1 beneden). Neem een blauw draadje, dat je 

hebt dubbel gevouwen, en trek de lus door (foto2). Dubbele blauwe draad over de naald 

(foto 3) en trek deze door de lus (foto 4 en 5). Bij deze blauwe markeringsdraad ga je straks 

de kegeltjes aan vastmaken. 

Ga nu verder met toer 8 en haak 1 v in iedere steek van toer 7, 1 L, KHW  (15v) 

 

Toer 09: 2v in 1, breng nu een witte markeerdraad aan in de laatste steek van toer 8,  

                4v, 2 x ( 2v in 1, 4v ), 1 L, KHW (foto1 – hieronder)   (18v) 

Toer 10: 1v in iedere steek, 1 L, KHW      (18v) 

Toer 11: 3 x ( 2v in 1, 5v ), 1 L, KHW       (21v) 

Toer 12: 1v in iedere steek, 1 L, KHW      (21v) 

Toer 13: 3 x ( 2v in 1, 6v ), 1 L, KHW       (24v) 

Toer 14: 1v in iedere steek, sluit met 1 hv in de 1e steek Werk niet keren ! (foto 2) (24v) 

Toer 15: Let op: Ik raad jullie aan om nu een geel draadje als meeloop markering van de 

eerste steek te gebruiken (en ook in de volgende toeren). Om dit te doen, leg je draadje , na 

het haken van de losse, over je steek en haak er over. In de volgende toeren, leg je telkens je 
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draadje hoger, zonder het uit te trekken van de vorige toer, telkens na je eerste losse. Dit is 

wat men noemt een meeloop markering. (foto 3)  

1 L, 24 v.  Maak je eerste steek niet in de steek waar je de toer mee gesloten hebt. Je 

laatste steek van deze toer, moet in de halve vaste uit komen. Sluit de toer met 1 hv in de 

1e steek.          (24v) 

 

We gaan nu de mond toevoegen. 

Toer 16: 1 L, Plaats de mond nu in het hoofd (met de goede kant van de mond van je weg). 

Steek je haaknaald in de volgende steek en in eender welke steek van de mond, maak 1 v  

door de twee lagen. Haak verder in iedere steek (door 2 lagen), met 23 v (zie foto’s). Toer 

NIET sluiten, we werken verder in spiralen.      (24v) 

 

Toer 17: sla de beginlosse van toer 16 over, 6 x ( 2v in 1, 3v )   (30v) 

Toer 18: 10 x ( 2v in 1, 2v )        (40v) 

We gaan nu de tentakels haken (of misschien eerst een glas wijn?): 

http://www.lookatwhatimade.net/
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Toer 19: ( maak in de volgende 2 steken 1 hv, 31 L, haak nu 1 hv in de 2e steek vanaf de 

haaknaald en de volgende 6 steken (gebruik enkel het bovenste draadje), 8 v, 15 Hst, sla de 

volgende steek van toer 18 over en haak 1 hv in de volgende 2 steken ) herhaal dit 8 x 

Opmerking: Er zijn 2 halve vaste vóór de tentakel en 2 halve vaste na de tentakel. Samen 

met de overgeslagen steek heb je dus 5 steken van toer 18 gebruikt per tentakel. Je gaat 

geërgerd zijn als je bij de laatste tentakel merkt dat je enkele steken gemist zou hebben, dus 

tel goed. Geloof me, het is een ergernis als je alle tentakels opnieuw moet doen!! 

Toer 20: Opmerking: Je gaat nu over de halve vaste van toer 19 werken en in de steken 

eronder haken (toer 18) omdat het te moeilijk is om in de halve vaste te werken, zelfs 

onmogelijk. Dus, denk daar aan: 

Haak 1 hv over de steek van toer 19 en in de steek van toer 18, sla de volgende               

halve vaste over, *( 30 v in de twee lussen van de tentakelketting (foto 1 en 2),  

       6 L (foto 3), 1 hv beginnend in de 2e steek vanaf de haaknaald, 2 hv, 1v, 1 Hst (foto 4), 

    30 v op de tentakel (foto 5 en 6), 3v in toer 18 (foto 7 en 8)) *,  herhaal *()* 8 x 

Als je alle 8 tentakels klaar hebt, haak dan 1 hv in de eerste steek van de zijkant van de 

eerste tentakel. 1 L, hecht af 

Je zal merken dat de tentakel uit zichzelf gaan krullen (foto 9) 

 

http://www.lookatwhatimade.net/
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Je kan nu de ogen aanbrengen, maar het is gemakkelijker om ze te plaatsen als je het hoofd 

en de deksels vastgemaakt hebt aan hun kegeltjes. 

 Je zal nu 3 kegeldekseltjes moeten bevestigen aan de rechterzijde van het hoofd.  

Dus, met de voorkant van het hoofd naar je toe en de schuifknoop reeds op je haaknaald, 

hecht aan met 1 hv  op het einde van toer 7 van het hoofd. (dit is waar je blauwe 

markeerdraad zit). Werk 3 dekseltjes zoals tevoren. Als je bij het einde van het derde 

dekseltje bent, haak dan 1 losse maar  hecht niet af. 

 

SAMENBRENGEN van het HOOFD en de KEGELTJES 

Plaats één kegeltje achter het eerste deksel met de naad van het kegeltje naar rechts. Steek 

je haaknaald in de 1e steek van het deksel en de 1e steek van het kegeltje. Maak 1 v. Werk 

verder met Vaste door de beide lagen heen (in iedere steek van het kegeltje en in ieder 

toereinde van het deksel) tot je 15 vaste gehaakt hebt. Voeg het volgende deksel toe op 

dezelfde manier, opnieuw met 15 v door de twee lagen. Blijf zo verder doen tot je één zijde 

van de drie deksels hebt vastgehaakt. 

 

 

We gaan nu het laatste kegeltje vastmaken aan de achterkant van het hoofd. De laatste 

draai van het deksel zal natuurlijk zo vallen dat de bovenkant van het hoofd naar boven wijst 

http://www.lookatwhatimade.net/
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en de achterkant naar jou wijst (omwille van het gewicht van de tentakels). Om het hoofd 

vast te maken, moet je 15 v, door de onderkant van de opening van de achterkant van het 

hoofd en de eerste zijde van het deksel (dus de 2 lagen), gevolgd door 15 v, rond de 

bovenkant van de opening en de andere zijde van het deksel (weer door de 2 lagen heen). 

Breng je haak in de eerste steek (dit is de steek met de blauwe markeerdraad). Deze steek 

bevat al een halve vaste van het dekseltje. Breng nu je haaknaald in de eerste steek van één 

van de dekseltjes zoals voorheen (zie foto 1 en 2 hieronder). Maak een Vaste door de twee 

lagen heen (foto 3). Maak nog 7 v, werkende in de elke toer van de helling van het hoofd en 

het kegeltje (foto 4).  

 

Aan de onderkant van de helling zal je een lus merken (foto 5). Haak 1 v door deze lus en de 

volgende steek van het deksel. Werk nu verder met 6 v  langs de toeren van de helling en de 

steken van het kegeltje (foto 6). Dit brengt je nu aan de witte markeerdraad (foto 7). 

 

1 v in het gaatje met de witte markeerdraad (dus de volgende rij van het hoofd) en de 

volgende steek van het kegeltje. Verwijder nu de witte en de blauwemarkeerdraad en 

gebruik er eentje van om de laatst gewerkte steek te markeren (ik gebruikte de blauwe draad 

– zie foto 8). Je zal later hier het eerste kegeltje aan vastmaken om het onderdeel te 

vervolledigen. Je hebt nu met succes de eerste zijde van het kegeltje vastgemaakt aan de 

onderkant van het hoofd (foto 9) en je zou nu 16 vaste in totaal gehaakt hebben. Nog 14 

meer te gaan!!! 

Maak nu nog 5 v meer in de rijen omhoog langs de helling en de steken van het kegeltje, 

terwijl vul je op. Maak nu 1 v in elk van de drie steken van toer 1 van het hoofd en in de drie 

steken van het kegeltje. (Negeer het grote centrale gat dat zich gevormd heeft door de 

beginlosse en werk er gewoon over. Zie foto 10). Haak nu 6 v in de rijen langs de helling van 

het hoofd naar beneden en de laatste zes steken van het kegeltje (foto 11). De laatste steek 

moet nu al de aanhecht halve vaste bevatten van de dekseltjes. 
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Haak nu 15 v aan de andere zijde van ieder van de drie kegeltjes en dekseltjes zoals 

voorheen, vul ze terwijl ook op. 

 

Als je op het einde bent, sluit dan met 1 hv in de eerste steek en hecht af. Gebruik de 

afgehechte draad om het eerste en het laatste kegeltje samen te verbinden zodat er een 

cirkel gevormd word. Gebruik de blauwe markeerdraad als gids waar je het eerste kegeltje 

aan het hoofd hebt bevestigd. Voor alternatieve instructies hoe je de kegeltjes samen 

verbind, zie pagina 4.  

 

VASTMAKEN van de OGEN. 

Zoek nu uit waar je de ogen wil plaatsen en naai ze vast. Ik plaatste die van mij lichtjes aan 

de zijkant van het hoofd. Je kan knopen, vilt, veiligheid ogen….. eender wat gebruiken. Zorg 

er wel voor dat je ze goed vastzet zodat die kleine handjes ze niet los krijgen. 

http://www.lookatwhatimade.net/
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OPBOUWEN van je OCTOPUS. 

 

Klaar!!! 
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dedri@lookatwhatimade.net 

Www.lookatwhatimade.net 
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