
 

 

Scrat de eekhoorn van Ice Age 

(Nederlandse vertaling van patroon:  

http://greatgreycrochet.blogspot.fr/2012/12/scrat-squirrel.html) 

Het origineel patroon heeft wel enkele foutjes in de toeren, die ik er in de Nederlandse vertaling uithaalde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik haakte scrat met een haaknaald 7 en dubbele draad Catania Grande.   

De Staart haakte ik met 1 draad Catania Grande  en 1 draad SMC Brazilia Bruin, met haaknaald 5.5 

Neus/Hoofd/gezicht 

(nodig: 1 bol camel-kleur, 1 panty donkerbruin, vulling, 1 neus) 

Je start met de neus 

Ronde 1: 6 v in magische ring (6 vasten) 

Ronde 2: 1 v - 2 vaste in de volgende vaste - 2 v - 2 vaste in de volgende vaste - 1 vaste (8 vasten) 

Ronde 3 en 4: in elke vaste een steek (8 vasten) 

Plaats de neus in de magische ring 

Ronde 5: 3 vaste, 1 v overslaan, 4 vaste (7 vaste) (geen nood bij het overslaan van de vaste zie je dit niet in het 

eindresultaat) 

Ronde 6 en 7: in elke vaste een steek (7 vasten) 

Ronde 8: 3 v, 2v in de volgende v, 3 v (8 vasten) 

Ronde 9: 2 v, 2v in de volgende v, 3 v, 2 v in de volgende v, 1 v (10 vasten) 

Ronde 10: 3 v, 2 vaste in de volgende v, 3 v, 2 vaste in de volgende v, 2 v (12 vasten) 

Ronde 11: 2 vaste in de eerste steek, 11 v (13 vasten) 

Ronde 12: 2 vaste in de eerste steek, 3v, 2 vaste in de volgende v, 4v, 2 vaste in de volgende v, 3 v (16 vasten) 

Ronde 13: 4v, 2v in de volgende v, 8 v, 2 vaste in de volgende v, 2v (18 vasten) 
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Ronde 14: 7v, (5 losse, 1 vaste in de 2e losse van de naald, 3 stokjes, 1 v overslaan), 3v, 1v overslaan, 3v, 

herhaal () 1 x, 2v (15 vasten) 

Ronde 15: 1v, (1v overslaan, 2v) herhaal dit 2 maal, sla de steken over van losse en haak verder achter het 

uitsteeksel, 6v, sla opnieuw de steken over van de lossen en haak verder achter het uitsteeksel, 2 v ( 13 vasten) 

(de uitsteeksels: hier komen de armen) 

Ronde 16: 6v, in de voorste lussen 4x 2v in de volgende vaste (8 vasten dus in de 4 v eronder in de voorste lus), 

3v in beide lussen (17 vasten) 

Ronde 17: (sla 1 v over, 1 v in de volgende) herhaal dit 3 maal, 3v, 2v in de volgende v, 4v, sla 1 v over, 1 v in de 

laatste v (15 vasten) 

Ronde 18: 4v, 2v in de volgende v, 5v, 2v in de volgende v, 4v (17 vasten) 

Je kan hier beste al starten met een deel van een nylon bruine panty in het gehaakte deel te steken, zodat je 

later geen last hebt om de neus te vullen. 

Ronde 19: 2 x 2v samenhaken, 5v, 2v in de volgende v, 7 v (16 vasten) 

Ronde 20: 2v samenhaken, 14v (15 vasten) 

Ronde 21: 2v samenhaken, 4v, 2v in de volgende, 2 v, 2v in de volgende v, 5 v (16 vasten) 

Ronde 22: 5v, 2v in de volgende v, 2v, 2v in de volgende v, 2v, 2v in de volgende v, 4v (19 vasten) 

Ronde 23: 1v, sla 1 v over, (2v, 2v in de volgende v) herhaal 2 x (), 3v, (2v, 2v in de volgende) herhaal 2x (), 2 v 

samenhaken (21 vasten) 

Ronde 24: 10v, 2v in de volgende v, 10v (22 vasten) 

Ronde 25: 22 vasten 

Ronde 26: 11v, 2v in de volgende v, 2v, 2v in de volgende v, 7v (24 vasten) 

Ronde 27: 1v, 2v in de volgende v, 22v (25 vasten) 

Ronde 28: 10 v, sla 1 v over, 5v, sla 1 v over, 8 vaste (23 vaste) 

Ronde 29: 1v, sla 1 v over, 21 v (22 vasten) 

Ronde 30: 2v, sla 1 v over, 17v, sla 1 v over, 1v (20 vasten) 

Ronde 31: vaste in elke vaste (20 vasten) 

Ronde 32: (3v, 2v samenhaken) herhaal tot het eind (16 vasten) 

Ronde 33: (2v, 2v samenhaken) herhaal tot het eind (12 vasten) 

Ronde 34: (1v, 2v samenhaken) herhaal tot het eind (8 vasten) 

Sluit af met een hv, vul de rest van het lichaam (je doet de panty verder open en doet hier je vulling in - dit 

werkt zeer goed als je met een grotere naald werkt en de vulling niet door de gaatjes heen wil zien). Werk de 

draad weg, door ze door de bovenste lussen van de 8 vasten de naald te steken.  Zo naai je het lichaampje toe 

en kan je de draad wegsteken in het lichaam. 



 

 

Staart: 

Haak Catania Grande (of gewone Catania als je hem kleiner wil) en de donzige haren samen (zo zie je je steken 

perfect) 

Ik gebruikte bruin haren. 

Ronde 1:  6 v in een magische ring 

Ronde 2: 2v in elke v (12 v) 

Ronde 3: 12 v (12 v) 

Ronde 4: 2v, 2v in de volgende voste, 6 v, 2 v in de volgende v, 2v (14 vaste) 

Ronde 5: 14 v (14v) 

Ronde 6: 2v, 2v in de volgende v, 2v, 2v in de volgende v, 4v, 2v in de volgende v, 2v in de volgende v, 2 v (18 

vasten) 

Ronde 7 en 8: 18 vasten (18 vasten) 

Ronde 9: 4v, 2v in de volgende v, 8v, 2v in de volgende v, 4 v (20 vasten) 

Ronde 10: 20 vasten (20 vasten) 

Ronde 11: 5v, 2v in de volgende v, 9v, 2v in de volgende v, 4 v (22 vasten) 

Ronde 12 - 20: 22 vasten in elke ronde (22 vasten) 

Ronde 21: 5v, 2v samen haken, 9v, 2 v samen haken, 4 v (20 vasten) 

Ronde 22 - 23: 20 vasten in elke ronde (20 vasten) 

Ronde 24: 4v, 2v samen haken, 8v, 2v samen haken, 4 v (18 vasten) 

Ronde 25: 18 vasten (18 vasten) 

Vul de staart lichtjes op (naar eigen visie, ik vind ze platter iets mooier, maar bol kan natuurlijk ook :-) ) 

Wacht om de staart aan het lijfje te naaien tot je alle andere stukjes haakte 

 

Ogen (maak er 2) 

(restje wit gebruiken) 

Ronde 1: 6 vaste in magische ring 

Ronde 2: 6v (6 vaste) 

In het originele patroon verwijzen ze naar het eind van het patroon en knippen ze de oogjes uit.  ik vind het 

echter mooier om de ogen met amigurumi-oogjes te maken 

 

 



 

 

Oren (maak er 2) 

Ronde 1: 5 vaste in magische ring 

Ronde 2: 1v, 2 hv, 2 v in de volgende steek, 2 half vaste (6 steken) - hecht af en laat een lange draad om over 

het hoofd te naaien 

(in het originele patroon maken ze met roze nog een binnenkantje, dat deed ik niet, maar volledigheidshalve: 2 

losse, hv in de 2e losse en afhechten - 2 maal maken en aan het oor bevestigen) 

 

Schouders (maak er 2) 

Ik maakte ze, maar gebruikte ze niet.  De armen hechte ik onmiddellijk aan de uitstulpsels van het lichaam en 

vond dit voldoende. 

Ronde 1: 5v in magische ring 

Ronde 2: 2v, 2v in de volgende vaste, 2 vaste (6 vasten) 

Ronde 3: 6 vasten 

Ronde 4: 3v, 2v in de volgende steek, 2v (7 vasten) 

Ronde 5: 7 vasten - hecht af en leg aan de kant tot op het eind 

 

Armen (maak er 2) 

het is wat moeilijk om de armen te vullen.  Ik gebruikte pijpenragers om er in te steken.  Zo kan je ook de 

armen wat buigen naar eigen zin. 

(kleur: Camel) 

Ronde 1: 5v in magische ring 

Ronde 2-7: vaste in elke vaste (iedere toer 5v) 

Ronde 8: 2v, sla 1 vaste over, 2 v (4 steken) 

Ronde 9 - 11: v in elke vaste (iedere toer 4 v) 

Ronde 12: 2v, 2v in de volgende v, 1v (5 vasten)  

Ronde 13: wissel naar roze, en haak volgende: 2v, (3losse, 2 hv in de tweede losse, hv in de volgde steek), 

afwerken met 1 vaste (zo krijg je een soort duim) 

Ronde 14-15:  toer met vasten achter de lossen (2 maal) en afhechten (door de opening steek je de pijpenrager 

en je maakt het gat toe (de restdraad steek je in het armpje.  Het teveel knip je af 

 

 

 



 

 

Benen (maak er 2) 

het is wat moeilijk om de benen te vullen.  Ik gebruikte pijpenragers om er in te steken.  Zo kan je ook de benen 

wat buigen naar eigen zin. 

(kleur: Camel) 

Ronde 1: 5v in magische ring 

Ronde 2-8: 5 v in ieder ronde 

Ronde 9: 2v, 2v in de volgende v, 2v (6 vasten) 

Ronde 10: verander naar kleur roze, 2v, (3 losse, 2 hv in de 2e losse van de naald, 1 hv in de losse, 1 hv in de 

volgende steek) 3 maar herhalen,1 vaste 

Ronde 11: vasten in iedere vaste (de steken achter de tenen overslaan), afhechten. 

Steek een pijpenrager in de voet en sluit het gaatje met de resterende draad. 

 

Heupen (maak er 2) 

(kleur Camel) 

Ronde 1: 6 vaste in magische ring 

Ronde 2: 2v in iedere vaste (12 vasten) 

Ronde 3: vaste in iedere vaste (12 vasten) 

Ronde 4: 11 vasten, 1 hv en afhechten 

Slagtanden: (maak er 2) 

Maak een ketting van 5 lossen (haak niet met hv tot kring), hv in de tweede van de naald. Hv in iedere losse van 

de ketting en hecht af 

  

Afwerking: 

Neem het lichaam en hecht de ogen aan boven de neus (vergeet de ogen niet te bevestigen), neem de 

slagtanden en naai deze onder de neus. Naai de oren achter de ogen. 

Naai de armen onder de uitstulpsels van het lichaam vast.  Pof de uitstulpsels een beetje en naai ook deze vast 

aan de armen. Je kan om een bollere vorm te creëren, ook opteren de schouders te gebruiken (wat ik niet 

deed). 

Naai de heupen zijlings onderaan het lichaampje.  Maak hierbij dat je ze op dezelfde hoogte plaatst en naait, 

zodat je eronder de benen kan naaien en deze stabiel op de ondergrond blijft staan. 

Naai de staart achteraan het lichaampje, zodat dit tussen de heupen komt. 



 

 

Om het geheel af te werken kan je een eikeltje haken.  Dit zelf stond niet bij het patroon, maar kan je hier 

onder andere terugvinden. 

http://mumsboven.blogspot.nl/2011/09/herfst.html 

 

Veel haakplezier  

Ma’am Musketier 
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