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Vorig jaar heb ik Otto ontworpen en inmiddels was ons 

eigen huis Ottoloos. Deze week zag ik weer een paar 

gehaakte Otto's voorbij komen en ik dacht er moet ook 

weer in ons huis een nieuwe Otto gehaakt worden. Ik heb 

de nieuwe Otto met Bomull-lin van Drops gemaakt. 

Bomull-lin is een comnbinatie van 53% katoen en 47% 

linnen en de kleuren zijn mooi natuurlijk. Ik heb mijn 

nieuwe vriend gehaakt in de kleuren beige(11), grey 

blue(20) met off white(2) accenten. Gisteravond heb ik 

hem afgemaakt en ik vind hem nog steeds schattig en 

beetje melancholisch. En het is leuk, Otto een 

combinatie is van gewoon haken en tunsich haken. 

 
Steun juf Sas 
Ben je blij met dit gratis patroon, steun dan Juf Sas. 

Mijn patronen bied ik gratis aan, dat wil ik ook zo 
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houden. Het is ook zo'n gedoe om voor een paar euro een 

patroon te verkopen. Mocht je juf Sas toch een kopje 

koffie gunnen kun je een donatie doen met een zelf 

gekozen bedrag. Super bedankt alvast, alle kleine 

beetjes helpen! 

 
Gebruikte steken: 
-magische ring 

-losse 

-halve vaste 

-vaste 

-tunische haaksteek 

Afmetingen:  

Otto is vanaf de onderkant tot de bovenkant gemeten 28 

cm lang,  

 
Wat heb je nodig voor Otto, de nieuwe Bomull-lin variant: 
-1 bol Bomull-lin beige(11) 

http://www.jufsas.com/doneer
http://www.jufsas.com/doneer
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-1 bol Bomull-lin grey blue(20) 

-1 bol Bomull-lin off white (2) 

-haaknaald 4 

-2 zwarte ogen (ik koop ze altijd via Ali Express) 

-schaar 

-stopnaald 

-vulling 

 
Hoe maak je Otto de octopus: 
Let op: Je draait bij Otto je haakwerk niet en sluit 

elke toer met en halve vaste. Start iedere toer met een 

keerlosse.  

 

Film met uitleg deel 1: 
https://youtu.be/AOWnzdtAzPY 

 

De kop van Otto in okergeel: 
Start met een magische ring. 

Toer 1: 
Haak in de magische ring 6 vasten  

Toer 2: 
*Haak in iedere vaste 2 vasten*, *herhaal nog 5x totaal 

12 vasten 

Toer 3: 
*Haak 1 vaste, haak in de volgende vaste 2 vasten*, 

*herhaal nog 5x totaal 18 vasten 

Toer 4: 
*Haak in de eerste vaste 2 vasten, haak 2 vasten*, 

*herhaal nog 5x totaal 24 vasten 

Toer 5: 
*Haak 3 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten*, 

*herhaal nog 5x totaal 30 vasten 

https://youtu.be/AOWnzdtAzPY
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Toer 6: 
Haak 1 vaste, haak in de volgende vaste 2 vasten, *haak 

4 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten*, *herhaal 

nog 4x, eindig met 3 vasten totaal 36 vasten 

Toer 7: 
*Haak 5 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten*, 

*herhaal nog 5x, totaal 42 vasten 

 
Toer 8 t/m 12: 
Haak 42 vasten 

Toer 13: 
*Haak 5 vasten, haak de volgende twee vasten samen*, 

*herhaal nog 5x, totaal 36 vasten 

Toer 14 t/m 16: 
Haak 36 vasten 

Toer 17: 
Haak 2 vasten, haak de volgende twee vasten samen, 

*haak 4 vasten, haak de volgende twee vasten samen*, 

*herhaal nog 4x, eindig met 2 vasten totaal 30 vasten 

Toer 18 t/m 20: 
Haak 30 vasten 

Toer 21: 
*Haak 3 vasten, haak de volgende twee vasten samen*, 

*herhaal nog 5x, totaal 24 vasten (hecht niet af, je 

gaat verder met de poten) 

 

Film met uitleg deel 2: 
https://youtu.be/b8ywPdq5hzg 

 

De poten van Otto in okergeel: 
Tunische haaksteek 

https://youtu.be/b8ywPdq5hzg
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Haak verder waar je gebleven bent bij de kop, neem 6 

steken op, de heengaande rij en haal ze ook weer af, de 

teruggaande rij, deze heengaande en teruggaande rij 

noem ik samen 1 rij. 

Haak 2 rijen van 6 tunische haaksteken. 

Neem hierna 3 steken op. 

Haak nog 27 rijen (in totaal 29 rijen) van 3 tunische haaksteken. 

Rij 30: Minder 1 steek door de middelste 2 steken samen te 

pakken 

Rij 31: Minder 1 steek door de 2 steken samen te pakken 

Haal ze allebei in 1 keer door. 

Neem nu de andere drie steken op 

Haak nog 27 rijen (in totaal 29 rijen) van 3 tunische haaksteken. 

Rij 30: Minder 1 steek door de middelste 2 steken samen te 

pakken 

Rij 31: Minder 1 steek door de 2 steken samen te pakken 

Haal ze allebei in 1 keer door. 

Dit zijn 2 poten van Otto, herhaal dit dus nog 3x, in 

totaal heb je 8 tentakels 

Als je dit patroon haakt, geef je dan even een klik op mijn advertentie? 

Thanks! 

 
De onderkant van Otto in lichtgrijs: 
Start met een magische ring. 

Toer 1: 
Haak in de magische ring 6 vasten  

Toer 2: 
*Haak in iedere vaste 2 vasten*, *herhaal nog 5x totaal 

12 vasten 

Toer 3: 



Otto de Octopus handmade by juf Sas met gratis haakpatroon 

Haakpatroon van juf Sas      https://www.jufsas.com/post/ottolien 

*Haak 1 vaste, haak in de volgende vaste 2 vasten*, 

*herhaal nog 5x totaal 18 vasten 

Toer 4: 
*Haak in de eerste vaste 2 vasten, haak 2 vasten*, 

*herhaal nog 5x totaal 24 vasten (hecht niet af, je 

gaat verder met de poten 

 
De poten van Otto in lichtgrijs: 
Tunische haaksteek 

Haak verder waar je gebleven bent bij de kop, neem 6 

steken op. 

Haak 2 rijen van 6 tunische haaksteken. 

Neem hierna 3 steken op. 

Haak nog 27 rijen (in totaal 29 rijen) van 3 tunische 

haaksteken. 

Rij 30: Minder 1 steek door de middelste 2 steken samen te 

pakken 

Rij 31: Minder 1 steek door de 2 steken samen te pakken 

Haal ze allebei in 1 keer door. 

Neem nu de andere drie steken op 

Haak nog 27 rijen (in totaal 29 rijen) van 3 tunische 

haaksteken. 

Rij 30: Minder 1 steek door de middelste 2 steken samen te 

pakken 

Rij 31: Minder 1 steek door de 2 steken samen te pakken 

Haal ze allebei in 1 keer door. 

Dit zijn 2 poten van Otto, herhaal dit dus nog 3x in 

totaal heb je 8 tentakels 
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Ooglid links: 
Haak 4 lossen 

Sla een losse over, haak 2 vasten en 1 halve vaste 

Ooglid rechts: 
Haak 4 lossen 

Sla een losse over, haak 1 halve vaste en 2 vasten 

 
Hoe zet je Otto in elkaar 
Zet de ogen in Otto z’n kop vast. Je kan plastic oogjes 

nemen maar je kan er ook voor de veiligheid oogjes op 

borduren. Naai de oogleden vast, over de oogjes heen. 

Vul de kop, stop er een paar belletjes in van 

verschillende groottes, dat geeft een extra leuk 

geluid. 

Leg de grijze onderkant en de poten op elkaar. Haak met 

donkergrijs aan de bovenkant de bovenkant en de onderkant 

vast met halve vasten. Otto of Ottolien is af! 
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Prima dat je dit patroon gebruikt, graag zelfs. Ik zou 

het leuk vinden als je mij als tegenprestatie voor het 

gratis patroon een foto van het eindresultaat mailt en 

op website/social media doorlinkt naar 

https://www.jufsas.com/creatief 

Vragen 
Veel succes! Er is een speciale juf Sas facebook haak-

en breigroep waar je je vragen in kunt stellen en mocht 

echt nog vragen hebben via contact op de site kan je me 

ook altijd bereiken. Ik pas alleen geen patronen aan, 

kan je geen advies geven over wol en haak niet op 

verzoek. 

Klik hier voor meer gratis haak- en breipatronen van 

juf Sas 

 
 

mailto:sdotter@zeelandnet.nl
http://www.jufsas.com/creatief
http://www.facebook.com/groups/jufsas/
http://www.facebook.com/groups/jufsas/
http://www.jufsas.com/creatief
http://www.jufsas.com/creatief

