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Kiki kikker in kekke bikini 
Een gratis haakpatroon 

 
Een heel kek en hip kikkertje; onze Kiki. Kijk haar zitten in haar nieuwe bikini.  

(totale lengte: 19 cm) 

Het idee een kikker te haken kwam toen ik de kleuren van het garen zag.  Het eerste waar 

aan dacht, toen ik de mooie kleuren Durable Soqs Tweed zag (Saxon green kleurnr. 424 en 

Vintage pink kleurnr. 225) was ‘een kikker’. Geen sokken. Nee, het zou een kikker worden. 

Maar dan wel een kikker in een roze bikini.  

Om kleine Kiki te haken koos ik ervoor een patroon van Victoria Makarevich  (Amigurumi 

space) te vertalen en links en rechts wat aan te passen. Zo kreeg ze een bikini ipv het 

originele steepjes shirt.  

Veel plezier met het haken van deze lieve kikker. 

Deel je het eindresultaat met #kikikikkerinkekkebikinil? 
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Wat heb je nodig om een eigen Kiki te haken? 

1x Durable Soqs Tweed Saxon green (nr.424) 

1x Durable Soqs Tweed Vintage pink (nr. 225) 

Een restje wit en dokergrijs sokkengaren 

Haaknaalden in de maten 3 en 3,5 

2x veiligheidsoogje 5mm zwart 

Vulling 

Een stompe stopnaald en secondelijm 

 

De gebruikte steken in dit patroon 

L=losse en V=vaste 

        

Het patroon 
Zoals ik net al schreef heb ik dit gratis patroon van Victoria Makarevich wat aangepast en 

vertaald.  

Ben je nieuwsgierig naar een kikker in een gestreept shirtje?  

https://amigurumi.space/amigurumi-frog-free-crochet-pattern/ 

 

Kiki in bikini 
De kikker wordt compleet gehaakt in haaknaald nr. 3. Alleen voor het opzetten van de losse 

bikini wordt nr. 3,5 gebruikt. 

  

De benen (2x) 

De benen van Kiki worden als eerste gehaakt en later mee vastgehaakt bij het haken van 

haar lijfje. Leuke techniek.  

Ronde 1: Haak 2L en 6V in de eerste L (6) 

Ronde 2: Haak 2V in elke steek van Ronde 1 (12) 

Ronde 3: *1V, 2V in de volgende steek* Herhaal *-* nog 5x (18) 

Ronde 4: *2V, 2V in de volgende steek* Herhaal *-* nog 5x (24) 

Ronde 5: *3V, 2V in de volgende steek* Herhaal *-* nog 5x (30) 

Ronde 6: 30V 

Ronde 7: *3V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (24) 

Ronde 8: 24V 

Ronde 9: *2V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (18) 

Vul het ronde pootje op met vulling. Niet heel stevig vullen. 

Ronde 10: *1V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (12) 

Ronde 11: *1V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (8) 

Ronde 12-29: 8V (18 rondes) 

Hecht af en laat een niet al te lange draad aan de benen zitten.  

 

Het lijfje 

Je start met het haken van de kikkerbilletjes. Start met het roze garen. 

Ronde 1: Haak 2L en 6V in de eerste L (6) 

Ronde 2: Haak 2V in elke steek van Ronde 1 (12) 

Ronde 3: *1V, 2V in de volgende steek* Herhaal *-* nog 5x (18) 

Ronde 4: *2V, 2V in de volgende steek* Herhaal *-* nog 5x (24) 

Ronde 5: *3V, 2V in de volgende steek* Herhaal *-* nog 5x (30) 

Ronde 6: *4V, 2V in de volgende steek* Herhaal *-* nog 5x (36) 

Ronde 7: *5V, 2V in de volgende steek* Herhaal *-* nog 5x (42) 

Ronde 8: Het ‘as-you-go’-bevestigen van de beentjes van Kiki. Haak nog steeds met roze.  

5V, dan 4V waarbij je een been van Kiki meehaakt (door het platgevouwen     

bovenbeen en de bikini heen steken bij het haken van de V), 16V, weer 4V met het 

https://amigurumi.space/amigurumi-frog-free-crochet-pattern/
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tweede been samen, 13V (42). Later kun je de overgebleven draden van de benen 

wegsteken in het lijf.  

Ronde 9 en 10: 42V 

Ga nu verder met groen. 

Ronde 11 en 12: 42V 

Ronde 13: *5V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (36) 

Ronde 14: 36V 

Ronde 15: *4V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (30) 

Ronde 16: 30V 

Ronde 17: *3V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (24) 

Ronde 18: 24V 

Ronde 19: *2V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (18) 

Ronde 20 en 21: 18V 

Vul het lijfje stevig op 

Ronde 22: *1V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (12) 

Ronde 23-25: 12V (3 rondes) 

Hecht af en laat een wat langere draad zitten voor het vastnaaien van het hoofd/lijfje later. 

Vul nog wat bij zodat ook de hals van Kiki gevuld is. 

 

Het hoofd 

Ronde 1: Haak 2L en 6V in de eerste L (6) 

Ronde 2: Haak 2V in elke steek van Ronde 1 (12) 

Ronde 3: *1V, 2V in de volgende steek* Herhaal *-* nog 5x (18) 

Ronde 4: *2V, 2V in de volgende steek* Herhaal *-* nog 5x (24) 

Ronde 5: *3V, 2V in de volgende steek* Herhaal *-* nog 5x (30) 

Ronde 6: *4V, 2V in de volgende steek* Herhaal *-* nog 5x (36) 

Ronde 7: *5V, 2V in de volgende steek* Herhaal *-* nog 5x (42) 

Ronde 8: *6V, 2V in de volgende steek* Herhaal *-* nog 5x (48) 

Ronde 9-13: 48V (5 rondes) 

Ronde 14: *6V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (42) 

Ronde 15: *5V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (36) 

Ronde 16: *4V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (30) 

Ronde 17: *3V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (24) 

Ronde 18: *2V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (18) 

Ronde 19: *1V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (12) 

Hecht af en laat een wat langere draad zitten voor het vastnaaien van het hoofd/lijfje later. 

Via de kleine nekopening kun je nu het hoofd stevig opvullen 

 

De ogen (2x) 

Start met het witte garen 

Ronde 1: Haak 2L en 6V in de eerste L (6) 

Ronde 2: Haak 2V in elke steek van Ronde 1 (12) 

Ronde 3-5: 12V (3 rondes) 

Bevestig een veiligheidsoogje door de startV van ronde 1. Omdat het zo een klein oogje is 

past het achterkantje misschien niet goed. Los dit op door een druppel secondelijm om het 

achterkantje te druppelen. Even laten drogen en de oogboll goed opvullen.  

Ronde 6: Haak 2V samen 6x (6) 

Hecht af en laat een wat langere draad zitten voor het vastnaaien. 

 

Verder met het groene garen nu 

Ronde 1: Haak 2L en 6V in de eerste L (6) 

Ronde 2: Haak 2V in elke steek van Ronde 1 (12) 
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Ronde 3-6: 12V (4 rondes) 

Hecht af en laat een langere draad over voor het vastzetten van de groene oogkas om de 

oogbol. Deze groene kassen vul je dus op met de witte oogbollen. 

 

Naai de ogen met kleine steekjes op het hoofd van Kiki.  

 

De armen (2x) 

De armen worden niet mee gehaakt in het lijfje van Kiki maar later met kleine steekjes 

vastgezet. 

Ronde 1: Haak 2L en 6V in de eerste L (6) 

Ronde 2: Haak 2V in elke steek van Ronde 1 (12) 

Ronde 3: *1V, 2V in de volgende steek* Herhaal *-* nog 5x (18) 

Ronde 4: *2V, 2V in de volgende steek* Herhaal *-* nog 5x (24) 

Ronde 5: 24V 

Ronde 6: *2V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (18) 

Ronde 7: 18V 

Vul het ronde pootje op met vulling. Niet heel stevig vullen. 

Ronde 8: *1V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (12) 

Ronde 9: *1V, 2 volgende steken samen haken* Herhaal *-* nog 5x (8) 

Ronde 10-27: 8V (18 rondes) 

Hecht af en laat een niet al te lange draad aan de armen zitten.  

 

In elkaar zetten 

Voordat je het bovenstukje van Kiki haakt, zet je het kikkertje eerst in elkaar.  

-Borduur een grote glimlach op het gezicht van Kiki.  

-Naai de armen vast op ronde 21 van het lijf. 

-Naai als laatste het hoofd van Kiki vast op de nek.  

 

Het bikini bovenstuk 

Haak, met naald 3,5 en roze garen, 25L 

Sla de eerste steek over en haak 3 toeren 24V heen en weer. Hecht af en laat een lange 

draad aan het gehaakte rechte strookje achter.  

Knoop een nieuwe roze draad midden om het strookje en wikkel de draad er een paar keer 

omheen. Op deze manier knoop je het midden(voor) van het bovenstukje een beetje naar 

elkaar.  

Leg het bovenstukje om de borst van Kiki en stik de twee uiteinden op haar rug vast. Zet ook 

het bovenstukje met af en toe een klein steekje vast aan het lijf.  

Halverwege bij het voorknoopje haak je een ketting van 20L van de lange draad. 

Sla de ketting rond de hals van Kiki en zet deze vooraan weer vast.  

Zo zakt haar mini-bikini niet af! 

Nog een paar steekjes verder rondom vastzetten en Kiki is klaar voor een duik in een frisse 

poel tussen de waterlelies. 

 

Ik hoop dat je het leuk vond om kleine Kiki te haken. 

Deel je het resultaat met #kikikikkerinkekkebikini op je socials of mail via info@kekenhip.nl?  

 

Groetjes van Claudia                                

mailto:info@kekenhip.nl

