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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), … 
 
 

 


