
 

Funky Donkey, is een gratis patroon van  Tales of Twisted Fibers. 

Nederlands vertaald door Jeannette Kemp, met toestemming / goedkeuring van de ontwerpster. 

Original pattern: https://talesoftwistedfibers.wordpress.com/2014/12/16/funky-donkey-free-amigurumi-

pattern/ 

 

Funky Donkey./gratis patroon van Tales of twisted fibers 

Nodig:  

Garen in de kleuren: grijs, bruin, wit, rose en zwart. 

Haaknld 2.5 mm 

Vulling 

10 mm ogen 

https://talesoftwistedfibers.wordpress.com/2014/12/16/funky-donkey-free-amigurumi-pattern/
https://talesoftwistedfibers.wordpress.com/2014/12/16/funky-donkey-free-amigurumi-pattern/


 

 Lichaam  

1.  8v in ring met grijs  8 

2. 8x 2v in 1st   16 

3. (1v, 2v in 1st) x8  24 

4. (2v, 2v in 1st) x8  32 

5. (3v, 2v in 1st) x8  40 

6. -11. 1v in elke st  40 

12.( 3v, 2v-samen) x8 32 

13-15. 1v in elke st  32 

16. (2v, 2v-samen) x8 24 

17-19. 1v in elke st  24 

20. (1v, 2v-samen) x8 16 

21. 1v in elke st  16  Afk. en vullen 

Buik-deel: in rijen iedere rij beginnen met 1l, en draai aan het eind. 

1. 5 l met wit, start in 2e l v/d nld, 4v.  4 

2. 2v in 1e st, 2v, 2v in laatste st.  6 

3. 1v in elke st 

4. 2v in 1e st, 4v, 2v in laatste st  8 

5. 1v in elke st 

6. 1v in elke st 

7. 2v-samen, 4v, 2v-samen   6 

8. -11 1v in elke st    6 

12. 1v in elke st, 1l, haak rondom het hele deel v. 

Voeg wat vulling toe bij het aannaaien. 

De bovenkant komt aan de rij 20 v/h lichaam. 

 

Benen: 2x met donkerbruin 

1. 6v in ring   6 

2. 6x 2v in 1st  12  verder met grijs, bruin afk. 

3.  in BLO ( 1v, 2v in 1st) 6x = 18 

4-5. 1v in elke st  

6.  2v-samen, 6v  12 

7-8. 1v in elke st 12 

Afk. met lange draad  

Speld de achterpoten aan het lichaam net naast het witte buikdeel, 

Tussen rnd  5 & 9  

  



 

Staart:  (op de foto begonnen met wit) 

1.  Met grijs, 3v in ring  3 

2. 2 v in 1 st 3x     6  

3. 2 v in 1 st 6x  12 

4.  1v in elke st  12 

5. 2v-samen, 6x   6 

6-9. 1v in elke st, sluit na rij 9 m/hv. 

Afk. en op de kont naaien. 

Armen: 2x met grijs 
 
1. 6v in ring   6 
2.  2v in 1st, 6x  12 
3-4. 1v in elke st 12 
5.  (2v-samen)2x, 8v 10 
6-14. 1v in elke st  10 
Afk. en licht vullen, naai de armen aan het lichaam 
 
Hoofd: met grijs 
 
1.   8v in ring,    8 
2. 2v in 1st, 8x   16 
3.   (1v, 2v in 1st) x8  24 
4. (2v, 2v in 1st) x8  32 
5. (3v, 2v in 1st) x8  40 
6. (4v, 2v in 1st) x8  48 
7-15.  1v in elke st 48 
16.  (4v, 2v-samen) x8 40 
17.  (3v, 2v-samen) x8 32 
18.  (2v, 2v-samen) x8 24 
19.  (1v, 2v-samen) x8 16 
Afk. met lange draad om aan het lijf te naaien. 
 

 
 
 



 
Snuit: met wit 
1. 6l, start in 2e l v/d nld, 2v in 1st, 3v, 4v in laatste st, langs basis rond, 3v, 2v in laatste st, sluit m/hv
  14 
2.  1l, 2v in 1e st, 5v, (2v in 1st) 2x, 5v, 2 v in laatste st, sluit m/hv  =18 
Afk. naai tussen rnd 10 & 15 aan het hoofd. 
 
Neus: met bruin: borduur met borduurgaren een grote neus op de snuit. 
 
Ogen: naai de ogen elk aan de kant v/d snuit. 
 
 
 

 
 
Oren: ( op de foto grijs ) met bruin  
1.  3v in ring   3 
2. 1v in elke st 3 
3. 2v in 1st, 3x 6 
4. 2v in 1st, 6x 12 
5. (1v, 2v in 1st) 6x 18 
6-10. 1v in elke st 18 
 
Afk. met lange draad voor het naaien aan de kop. 
Oren plat vouwen, naai aan tussen rnd 4 & 5. 
 
Kuif: met zwart pluisgaren,  
1.  5 l, start in 2e l v/d nld , 4v, 1l, draai. 4 
2. 4v, 1l, draai 4 
Herhaal rij 2 tot een lengte tot de enalaatste st op het hoofd aan de hals. 
Afk. en aan de kop naaien. 
 
Sjaal: met rose 
1. 49 losse, start in 2e l v/d nld, haak v tot eind, 1l draai. 48 
2.  1 v in elke st met grijs 
3.  1 v in elke st met rose 
Afk. afwerken en strik rond de hals. 
 



 
DONATIE 

Als U dit patroon leuk vind , wilt u dan overwegen om een donatie  te doen aan een organisatie  voor  dieren 
welzijn  in Nepal? 

Animal Nepal is een non-profit organisatie om het leven te beteren van de dieren in Nepal.  
Deze kleine, nog betrokken organisatie helpt bij het behandelen van, sterilisatie/castratie van straathonden, 
biedt ze onderdak en vind een  thuis  voor hen. 
Animal Nepal helpt ook tegen dieren misbruik 
Een groot probleem in Nepal—inclusief de éénhoevige dieren en olifanten. 
Als u wilt helpen Animal Nepal, bezoek dan de  website en geef een donatie.. 
klik hier voor Animal Nepal donatie pagina. 

Dank u wel. 
 
 

Delen = houden van.  

Dus deel de link =love  :D 

NIET DOEN:  het patroon in zijn geheel publiceren op  digitaal of print formaat, ongeautoriseerde vertaling,  

of ze opslaan in een gegevens opzoek systeem ,  dat zou me erg verdrietig maken en dan dwingt u me 

om mijn ninja’s op u af te sturen. 

Gebruik: u kunt dit patroon  gebruiken , en uw kleine amigurumi maken voor vrienden of familie.  

Toon uw poppen (het is altijd een genoegen als ik zie wat u hebt gepresteerd)  

verkoop: dat mag , mits hand gemaakt en op kleine schaal  met vermelding  ontwerp van “Tales of Twisted Fibers”. 

  Delen: plaats gerust een foto op Pinterest of  uw blog  
 

NIET: dit patroon delen/ publiceren of verkopen. 

 

Serah 

Tales of Twisted Fibers 

 

http://animalnepal.wordpress.com/donations/

