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Octopus basisvereisten 

Basisprincipes 
1. Elke octopus die voldoet aan de basisvereisten wordt aanvaard door CoCopus. Elke haakster is vrij, 

om binnen de basisvereisten creatief aan de slag te gaan. 
2. Aflevering enkel via CoCopus afleverpunten. 
3. CoCopus staat in voor de controle, het wassen en verpakken van de octopusjes, alsook voor de 

aflevering aan de ziekenhuizen. 
4. Octopusjes worden op vrijwillige basis gehaakt. 
5. Noch het patroon noch de octopusjes mogen verkocht worden. 
6. Het patroon is eigendom van CoCopus. 

Basisvereisten 
Vorm 

• Een octopus bestaat uit een gevuld lijfje en 8 tentakels gehaakt volgens het basispatroon. 

Afmetingen 
 

Gevuld Lijfje 
LENGTE: 

MIN. 6 CM 
MAX. 8 CM 

 
DOORSNEDE: 

MIN. 4,5 CM MAX 6 CM 
 
 

Tentakels 
LENGTE: 

UITGEROKKEN: MAX. 21 CM 
GEKRULD: MIN. 10 CM 

AANTAL: 
8 TENTAKELS 

Vulling 
•  Enkel synthetische vulling 

§ Voorbeeld: witte Pandavulling 
• Wasbaar op min. 60° 
• Altijd in panty (minstens DEN 20 mousse), werkwijze zie patroon of op ons video kanaal. 

 

Garens 
• Enkel onderstaande 100% (gekamde) katoen zijn goedgekeurd voor het maken van de 

octopusjes! 

§ Catania, Catania color 
§ Katia Bombay, Katia Capri en Katia Capri print  
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§ Cotton Quick uni en Cotton Quick print 
§ Scheepjes Catona 
§ Scheepjes Larra 
§ Phildar Phil Cotton 3 
§ Lammy Yarns en Rio 
§ Schoeller & Stahl, Limone 
§ Strengels 
§ Lay yarns, Quattro  
§ DMC natura 
§ Yarn and colors 
§ Lana Grossa Cotone 

Haaktechniek 
• Haak strak met een kleine haakpen (2 of 2,5). 

Wordt je octopus toch te klein, probeer een haakpen groter maar zorg dat de gaatjes 
kleiner zijn dan het steeltje van een (gewone) lucifer. 

• Haak door beide lussen. 
• Minder onzichtbaar. 
• Geen kleurwissel in de tentakels, dit kan loskomen in de was of door manipulatie (geen 

knoopjes, geen ingehaakte draadjes) 

Versieringen (optioneel) 
• Een gouden regel: eenvoud siert. 

Versieringen mogen, maar zijn geen vereiste of noodzaak. 
• Sommige figuren (vb. Disney, Pixar, …) zijn gelicencieerd en mogen niet nagemaakt 

worden. Deze kunnen we niet toelaten. 
• Vermijd seizoensgebonden figuren. (vb. Sinterklaas, paashaas, …) 
• Borduur met korte steken, goed aan- en afhechten. 
• Oogjes: 

o Geen kralen of knopen gebruiken. 
o Geen spookogen. (grote witte met zwarte opvulling) 

Ouders hebben een voorkeur voor geen of eenvoudige oogjes. 

Inleveren van je octopus 
• Voeg steeds een ingevuld en ondertekend leveringsdocument bij je octopussen. Dit 

document is noodzakelijk voor de verzekering. 
 

Afgekeurde octopussen 
• Deze worden door CoCopus ingezet waar nodig: voor broertjes of zusjes van 

couveuse kindjes, prikpoli, dementerende ouderen (ziekenhuis of rusthuis), … 
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Octopusjes afleveren 
 
Graag een mailtje naar info@cocopus.be als je de octopusjes aflevert.  

Beringen 
• Remise 56, Albert I Laan 56, 3582 Beringen - Koersel  

Eeklo 
• Een Wrongske Sette, Lekestraat 33, 9900 Eeklo  

Gent 
• UZ Gent: Ingang 50, gebouw K1 aan het onthaal, de uiterst linkse balie  

Haacht 
• Tayena Hendrickx, Elleveldweg 27, 3150 Wespelaar  

Heist-op-den-Berg 
• Francine Geudens, Westerlosesteenweg 115, 2220 Heist op den Berg 
• Wolrus, Bergstraat 33, 2220 Heist op den Berg  

Leuven 
• UZ Gasthuisberg: (kleine)box vind je in de bib, eerste verdieping thv bezoekerscafetaria 

 
• KBC Verzekeringen, Professor Van Overstraetenplein, 3000 Leuven 

Aan het Station, de lange blokken langs het spoor -NIET IN HET BANKKANTOOR  
Openingsuren : 

o Ma – Vr 08:00 – 17:00 
 

• KBC hoofdkantoor, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven Bereikbaar te voet via de achteringang 
aan de Galgebergstraat  
Openingsuren : 

o Ma – Vr 08:00 – 17:00 
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Mechelen 
• LDC De Rooster, Klein begijnhof 16, 2800 Mechelen 

Contactpersoon : An d’Hoine (Animator en Administratief medewerker )  
Openingsuren : 

o Ma – Do 09:00 – 17:00  
o Vr 09:00 – 16:00 

 
• LDC Den Abeel, Jozef Verbertstraat 61, 2800 Mechelen (Afleveren aan het secretariaat) 

Contactpersoon : Sofie Rogge 
Openingsuren Secretariaat: 

o Ma – Do 09:00 – 17:00  
o Vr 09:00 – 16:00 

Scherpenheuvel 
• Gisele Stevens, Lindelaan 12, 3270 Scherpenheuvel 

Tienen 
• Los inleverpunt : Aarschotsesteenweg 131, 3300 Tienen 

 Wilsele 
• Saiko Hobby, Aarschotsesteenweg 670, 3012 Wilsele  

Werchter 
• Lokaal dienstencentrum Oude Parochie, Werchterplein 21: Open van 8u30 tot 12u15 

Verzenden via Bpost: 
• Francine Geudens, Westerlosesteenweg 115, 2220 Heist op den Berg 
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Patroon Octopus – 45 of 50 steken © 
Een	octopus	haak	je	in	2	delen:	een	bodem	met	exact	8	tentakels	en	een	lijfje.			
Beide	delen	zijn	het	gemakkelijkste	aan	elkaar	te	hechten	wanneer	je	eerst	je	
bodem	haakt	en	daarna	het	lijfje.	

Afkortingen 

v	 vaste	
l	 losse	
ver.	 vermeerderen	(2v	in	de	volgende	v)	

Bodem met 8 tentakels 
1. 8v	op	een	magische	ring	(8v)		

	
Op	ronde	2	haken	we	4	tentakels.	
Principe	=	tentakel	–	v	–	tentakel	–v	–	…)	 	
	
2. 1v	en	hierop	een	ketting	van	losse	(=	tentakel)	

2v	in	de	bovenste	lus	van	elke	losse		
	 (eindig	met	een	halve	vaste	in	de	beginvaste)	
1v	in	de	volgende	v	
	
Herhaal	tot	je	4	tentakels	hebt		
	

Op	ronde	3	haken	we	4	tentakels	tussen	de	tentakels	van	de	vorige	ronde.	
Je	overbrugt	een	tentakel	door	vooraan	op	de	tentakel	1v	te	haken	en	achteraan	de	tentakel	de	v.		
Je	leidt	de	draad	aan	de	achterkant	door	(deze	draden	komen	aan	de	binnenkant	van	de	Octopus)	
Daarna	ga	je	verder	in	de	1ste	v	na	de	tentakel.	
(Principe	=	tentakel	overbruggen	–	1v	–	tentakel	–	1v	–	tentakel	overbruggen	–	1v	-	…	)	
	
3. 1v	op	de	begin	v	van	de	tentakel	

	 Leid	je	draad	achter	de	tentakel	door	
1v	op	de	laatste	v	van	de	tentakel	
1v	en	hierop	een	ketting	van	losse	(=	nieuwe	tentakel)	
	 (eindig	met	een	halve	vaste	in	de	beginvaste)	
	
Herhaal	tot	je	4	tentakels	hebt	
	

4. 1v	
2v	op	de	volgende	v	
1v	op	de	begin	v	van	de	tentakel	
1v	op	de	eind	v	van	de	tentakel	
	
Herhaal	3	keer		
Eind	aantal	=	20v,	dit	is	identiek	aan	het	eindtotaal	van	het	lijfje.	
	

	
Hecht	je	draad	goed	vast,	ook	de	losse	draad	van	de	magische	ring		 	

Vermijd	te	lange	tentakels	!		
De	ketting	mag	uitgerokken		
max.	21	cm	zijn.	

	

Haak	de	losse	draad	van	de	
magische	ring	mee	vast	vanaf	
ronde	2.	
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Lijfje 
1. 5v	op	een	magische	ring	(5v)	
	
Herhaal	de	instructies	van	elke	rij	tot	de	rij	afgewerkt	is	
2. 2v	in	elke	v	(10v)	
3. 1v	in	elke	v	(10v)	
4. 1v,	2v	in	elke	2de	v	(15v)		
5. 1v	in	elke	v	(15v)	
6. 2v,	2v	in	elke	3de	v	(20v)	
7. 1v	in	elke	v	(20v)	
8. 3v,	2v	in	elke	4de	v	(25v)	
9. 4v,	2v	in	elke	5de	v	(30v)	
10. 5v,	2v	in	elke	6de	v	(35v)	
11. 6v,	2v	in	elke	7de	v	(40v)	
12. 7v,	2v	in	elke	8ste	v	(45v)	
	
	
Minder	dan	5cm	?	Vermeerder	nogmaals	5	steken	in	rij	13	en	verminder	5	steken	in	rij	18.	

	
	
Rondje	>=		5	cm	?	 Rondje	<	5	cm	
13. 1v	in	elke	v	(45v)	 13.	 8v,	2v	in	elke	9de	v	(50v)	
14. 1v	in	elke	v	(45v)	 14.	 1v	in	elke	v	(50v)	
15. 1v	in	elke	v	(45v)	 15.	 1v	in	elke	v	(50v)	
16. 1v	in	elke	v	(45v)	 16.	 1v	in	elke	v	(50v)	
17. 1v	in	elke	v	(45v)	 17.	 1v	in	elke	v	(50v)	
18. 1v	in	elke	v	(45v)	 18.	 8v,	haak	v	9&10	samen	(45v)	
	
	
	
19. 7v,	haak	v	8&9	samen	(40v)	
20. 6v,	haak	v	7&8	samen	(35v)	
21. 5v,	haak	v	6&7	samen	(30v)	
22. 4v,	haak	v	5&6	samen	(25v)	
23. 3v,	haak	v	4&5	samen	(20v)	
	
Oogjes	kunnen	voorzien	worden	in	het	onderste	deel	van	het	lijfje.	
	
	
	
	
	
	
 
	  

Haak	de	losse	draad	van	de	
magische	ring	mee	vast	vanaf	
ronde	2.	

	

Hecht	je	draad	niet	af	als	je	het	kraagje	in	dezelfde	kleur	maakt.	
Vul	je	octopus	en	haak	de	tentakel	bodem	aan	het	lijfje.		
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Vul je octopus 
	

• Steek	een	nylon	kous	(DEN	20)	in	het	lijfje	van	je	octopus.	
• Vul	de	kous	heel	stevig	met	geschikte	vulling.	

Na	aanhechting	van	de	bodem	zal	de	vulling	zich	verdelen	en	wordt	de	octopus	
zacht.	
Zorg	dat	de	vulling	onderaan	uitsteekt	(klein	bergje)		
	

	
• Sluit	de	nylon	kous	stevig	:		

o Rijg	met	een	katoendraad	de	kous	af	
o Knoop	aan	de	voor-	en	achterkant	met	dubbele	Russische	knop	
o Laat	minstens	2	cm	kous	over	na	de	knoop	
o Plooi	de	2	cm	rand	over	de	knoop	heen	

Met	deze	methode	kan	de	vulling	niet	uit	de	kous	ontsnappen	tijdens	het	wassen.	

 

 

Sluit je octopus 
1. Werk	eerst	alle	losse	draden	weg.	
2. Leg	je	bodem	en	het	gevulde	lijfje	tegen	elkaar.	

Haak	de	lussen	van	beide	delen	samen	met	een	vaste.	
	
	
	

3. Maak	een	kraagje.	
vb.	kraagje:	3v	in	1ste	v,	halve	v	in	de	2de	v	
Herhaal	tot	je	ronde	afgewerkt	is.	
	
	
	

4. Draadje	afhechten	en	klaar	!		
	
	
	 	

Foto:	Russische	knoop	



	

Eigendom
	en	copyright	van	vzw

	CoCopus	–	w
w
w
.cocopus.be	

Toegelaten oogjes en versieringen 
 

Oogjes 
Versiering 

Kraagje 

 
• 

Exact	2	ogen	
• 

Graag	geborduurde	ogen	
Deze	kom

en	zachter	over	dan	
gehaakte	

• 
Borduur	m

et	kleine	steken	
• 

Alle	draadjes	goed	vasthechten	
en	w

egstoppen	

• 
Eenvoud	siert	

• 
Toegestaan:	
o 

M
oet	bestaan	uit	vaste	of	

halve	vaste	of	com
binaties	

van	vaste	(vb.	kreeftensteek)	
o 

Fijn	geborduurde	versiering	
• 

Niet	toegestaan:	
Andere	steken	(vb.	Stokjes)	of	
andere	com

binaties	
• 

Voorbeelden:	
o 

H
oedje,	Kraagje,	M

ondje	

• 
Toegelaten:	
Com

binaties	van	vaste	en	halve	
vaste	steken	

	

Eenvoudig	geborduurde	oogjes	
	

Stervorm
ig	

Of		
Slapende	octopus	

H
oedje	
Kreeftensteek	gehaakt	op	de	
buitenste	lus	

	Fijn	geborduurd	m
ondje	

Kraagje	octopus	links	
Kreeftensteek	

	Kraagje	octopus	rechts	
3	v	in	1	v,	1	halve	v	

	

	
		

Kraagje	
Toer	1:	3	v	in	1	v,	1	halve	v	
Toer	2:	2v	in	elke	v	
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Andere voorbeelden 
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Patroon Octopus – Breien met 2 priemen © 
Een octopus maakt je in 2 delen: een bodem met exact 8 tentakels en een lijfje.   

Beide delen zijn het gemakkelijkste aan elkaar te hechten wanneer je eerst je 

bodem maakt en daarna het lijfje. 

Afkortingen 

Breien st steek 

Re brei een rechtse steek 

av Brei een averechtse steek 

meerd. 1 steek meerderen 

= neem de dwarse draad achter de 

laatste steek en brei deze rechts 

kant-st kantsteek 

samenbr. brei de volgende 2 steken samen 

Haken v vaste 

l losse 

meerd. Haak 2v in de volgende v 
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Lijfje 

1. Zet 1 kant-st, 5st Re, 1 kant-st op 1 priem (7st) 

2. 7st Re breien (7st) 

3. 7st av breien  (7st) 

4. kant-st, elke st meerderen, kant-st (12st) 

5. 12st av breien (12st) 

6. 12st Re breien (12st) 

7. 12st av breien (12st) 

8. kant-st, *2st Re breien, meerd.* (*herhaal 4x) kant-st (17st) 

9. 17st av breien (17st) 

10. 17st Re breien (17st) 

11. 17st av breien (17st) 

12. kant-st, *3st Re breien, meerd.* (*herhaal 4x) kant-st (22st) 

13. 22st av breien (22st) 

14. kant-st, *4st Re breien, meerd.* (*herhaal 4x) kant-st (27st) 

15. 27st av breien (22st) 

16. kant-st, *5st Re breien, meerd.* (*herhaal 4x) kant-st (32st) 

17. 32st av breien (32st) 

18. kant-st, *6st Re breien, meerd.* (*herhaal 4x) kant-st (37st) 

19. 37st av breien (37st) 

20. kant-st, *7st Re breien, meerd.* (*herhaal 4x) kant-st (42st) 

21. 42st av breien (42st) 

22. kant-st, *8st Re breien, meerd.* (*herhaal 4x) kant-st (47st) 

23. 47st av breien 

24. 47st Re breien 

25. 47st av breien 

26. 47st Re breien 

27. 47st av breien 

28. 47st Re breien 

29. 47st av breien 

30. kant-st, *7st Re breien, 8&9 samenbr.*(*herhaal 4x) kant-st (42st) 

31. 42st av breien 

32. kant-st, *6st Re breien, 7&8 samenbr.*(*herhaal 4x) kant-st (37st) 

33. 37st av breien 

34. kant-st, *5st Re breien, 6&7 samenbr.*(*herhaal 4x) kant-st (32st) 

35. 32st av breien 

36. kant-st, *4st Re breien, 5&6 samenbr.*(*herhaal 4x) kant-st (27st) 

37. 27st av breien 

38. kant-st, *3st Re breien, 4&5 samenbr.*(*herhaal 4x) kant-st (22st) 

39. 20st av breien 

 

Afhechten ! 
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Bodem met 8 tentakels 

1. 8v op een magische ring (8v)  

 

Op ronde 2 haken we 4 tentakels  Principe = tentakel – v – tentakel –v – …) 

  

2. 1v en hierop een ketting van losse (= tentakel) 

2v in de bovenste lus van elke losse  

 (eindig met een halve vaste in de beginvaste)  

1v in de volgende v 

 

Herhaal tot je 4 tentakels hebt  

 

 

Op ronde 3 haken we 4 tentakels tussen de tentakels van de vorige ronde. 

Je overbrugt een tentakel door vooraan op de tentakel 1v te haken en achteraan de tentakel de v.  

Je leidt de draad aan de achterkant door (deze draden komen aan de binnenkant van de Octopus) 

Daarna ga je verder in de 1ste v na de tentakel. 

(Principe = tentakel overbruggen – 1v – tentakel – 1v – tentakel overbruggen – 1v - … ) 

 

3. 1v op de begin v van de tentakel 

 Leid je draad achter de tentakel door 

1v op de laatste v van de tentakel 

1v en hierop een ketting van losse (= nieuwe tentakel) 

 (eindig met een halve vaste in de beginvaste) 

 

Herhaal tot je 4 tentakels hebt 

 

4. 1v 

2v op de volgende v 

1v op de begin v van de tentakel 

1v op de eind v van de tentakel 

 

Herhaal 3 keer  

Eind aantal = 20v, dit is identiek aan het eindtotaal van het lijfje. 

 

Hecht je draad goed vast, ook de losse draad van de magische ring  

  

Vermijd te lange tentakels !  

De ketting mag uitgerokken  

max. 21 cm zijn. 

 

Haak de losse draad van de 

magische ring mee vast vanaf 

ronde 2. 
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Vul je octopus 

 

x Steek een nylonkous (DEN 20) in het lijfje van je octopus 

x Vul de kous heel stevig met geschikte vulling. 

Na aanhechting van de bodem zal de vulling zich verdelen en wordt de octopus 

zacht. 

Zorg dat de vulling onderaan uitsteekt (klein bergje)  

 

 

x Sluit de nylonkous stevig:  

o Rijg met een katoendraad de kous af 

o Knoop aan de voor- en achterkant met dubbele Russische knop 

o Laat minstens 2 cm kous over na de knoop 

o Plooi de 2 cm rand over de knoop heen 

Met deze methode kan de vulling niet uit de kous ontsnappen tijdens het wassen. 

 

 

Sluit je octopus 

1. Werk eerst alle losse draden weg. 

2. Leg je bodem en het gevulde lijfje tegen elkaar. 

Haak de lussen van beide delen samen met een vaste. 

 

 

 

3. Maak een kraagje. 

vb. kraagje: 3v in 1ste v, halve v in de 2de v 

Herhaal tot je ronde afgewerkt is 

 

 

 

4. Draadje afhechten en klaar !  

Foto: Russische knoop 
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Patroon Octopus – Breien met 4 priemen © 
Een octopus maakt je in 2 delen: een bodem met exact 8 tentakels en een lijfje.   

Beide delen zijn het gemakkelijkste aan elkaar te hechten wanneer je eerst je 

bodem maakt en daarna het lijfje. 

Afkortingen 

Breien st steek 

Re brei een rechtse steek 

meerd. 1 steek meerderen 

= neem de dwarse draad achter de 

laatste steek en brei deze rechts 

samenbr. brei de volgende 2 steken samen 

Haken v vaste 

l losse 

meerd. Haak 2 v in de volgende v 
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Lijfje 

Zet 5st op de 1ste priem, 2st op de 2de priem, 1st op de 3de priem 

1. 5st Re breien (5st) 

2. 5st Re breien (5st) 

3. elke st meerderen  

of 1st Re, meerd. (herhaal 4x)  (10st) 

4. 10st Re breien (10st) 

5. 10st Re breien (10st) 

6. 2st Re, meerd. (herhaal 4x)  (15st) 

7. 15st Re breien (15st) 

8. 15st Re breien (15st) 

9. 3st Re breien, meerd. (herhaal 4x)  (20st) 

10. 20st Re breien (20st) 

11. 20st Re breien (20st) 

12. 4st Re breien, meerd. (herhaal 4x) (25st) 

13. 25st Re breien (25st) 

14. 5st Re breien, meerd. (herhaal 4x) (30st) 

15. 30st Re breien (30st) 

16. 6st Re breien, meerd. (herhaal 4x) (35st) 

17. 35st Re breien (35st) 

18. 7st Re breien, meerd. (herhaal 4x) (40st) 

19. 40st Re breien (40st) 

20. 8st Re breien, meerd. (herhaal 4x) (45st) 

21. 45st Re breien (45st) 

22. 45st Re breien (45st) 

23. 45st Re breien (45st) 

24. 45st Re breien (45st) 

25. 45st Re breien (45st) 

26. 45st Re breien (45st) 

27. 45st Re breien (45st) 

28. 45st Re breien (45st) 

29. 7st Re breien, 8&9 samenbr. (herhaal 4x) (40st) 

30. 40st Re breien (40st) 

31. 6st Re breien, 7&8 samenbr. (herhaal 4x) (35st) 

32. 35st Re breien (35st) 

33. 5st Re breien, 6&7 samenbr. (herhaal 4x) (30st) 

34. 30st Re breien (30st) 

35. 4st Re breien, 5&6 samenbr. (herhaal 4x) (25st) 

36. 25st Re breien (25st) 

37. 3st Re breien, 4&5 samenbr. (herhaal 4x) (20st) 

38. 20st Re breien (20st) 

 

Afhechten ! 

  

Toer 9: 

Stop eerst je begin draad in 

voordat je verder breit. 
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Bodem met 8 tentakels 

1. 8v op een magische ring (8v)  

 

Op ronde 2 haken we 4 tentakel  Principe = tentakel – v – tentakel –v – …) 

  

2. 1v en hierop een ketting van losse (= tentakel) 

2v in de bovenste lus van elke losse  

 (eindig met een halve vaste in de beginvaste)  

1v in de volgende v 

 

Herhaal tot je 4 tentakels hebt  

 

 

Op ronde 3 haken we 4 tentakels tussen de tentakels van de vorige ronde. 

Je overbrugt een tentakel door vooraan op de tentakel 1v te haken en achteraan de tentakel de v.  

Je leidt de draad aan de achterkant door (deze draden komen aan de binnenkant van de Octopus) 

Daarna ga je verder in de 1ste v na de tentakel. 

(Principe = tentakel overbruggen – 1v – tentakel – 1v – tentakel overbruggen – 1v - … ) 

 

3. 1v op de begin v van de tentakel 

 Leid je draad achter de tentakel door 

1v op de laatste v van de tentakel 

1v en hierop een ketting van losse (= nieuwe tentakel) 

 (eindig met een halve vaste in de beginvaste) 

 

Herhaal tot je 4 tentakels hebt 

 

4. 1v 

2v op de volgende v 

1v op de begin v van de tentakel 

1v op de eind v van de tentakel 

 

Herhaal 3 keer  

Eind aantal = 20v, dit is identiek aan het eindtotaal van het lijfje. 

 

Hecht je draad goed vast, ook de losse draad van de magische ring  

  

Vermijd te lange tentakels !  

De ketting mag uitgerokken  

max. 21 cm zijn. 

 

Haak de losse draad van de 

magische ring mee vast vanaf 

ronde 2. 
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Vul je octopus 

 

x Steek een nylonkous (DEN 20) in het lijfje van je octopus 

x Vul de kous heel stevig met geschikte vulling. 

Na aanhechting van de bodem zal de vulling zich verdelen en wordt de octopus 

zacht. 

Zorg dat de vulling onderaan uitsteekt (klein bergje)  

 

 

x Sluit de nylonkous stevig:  

o Rijg met een katoendraad de kous af 

o Knoop aan de voor- en achterkant met dubbele Russische knop 

o Laat minstens 2 cm kous over na de knoop 

o Plooi de 2 cm rand over de knoop heen 

Met deze methode kan de vulling niet uit de kous ontsnappen tijdens het wassen. 

 

 

Sluit je octopus 

1. Werk eerst alle losse draden weg. 

2. Leg je bodem en het gevulde lijfje tegen elkaar. 

Haak de lussen van beide delen samen met een vaste. 

 

 

 

3. Maak een kraagje. 

vb. kraagje: 3v in 1ste v, halve v in de 2de v 

Herhaal tot je ronde afgewerkt is 

 

 

 

4. Draadje afhechten en klaar !  

Foto: Russische knoop 


