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DE MOOGLY CIJFERS 

vertaald door HET HAAKBEEST – www.hethaakbeest.be 

 

Het garen en haaknaald maakt weinig uit voor deze cijfers, als je maar een haaknaald 

gebruikt die enkele maten kleiner is dan je normaal zou doen voor dat garen. Hoe groter je 

haaknaald, hoe groter de letters! Zo kun je bijvoorbeeld borduurgaren en een stalen 

haaknaald gebruiken voor kleine cijfers.  

De cijfers, gemaakt met het garen en aangegeven haaknaald, zijn ongeveer 9 cm hoog. Laat 

een lange draad aan zowel begin als einde, als je ze ergens wil opnaaien! 

 

 US – F, 3.75mm haaknaald 

 Worsted weight garen, hoeveelheid varieert. 
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HET CIJFER NUL 

RIJ 1: 4 l, 1 v in de 2de l vanaf de haaknaald, 1 v in 

overige 2. Keer. (3 stn) 

RIJ 2 – 5: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 6: 1 l, 1 v in de 1ste steek, 1 hst in de 2de steek, 1 st 

in de laatste steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 7: 2 l, 1 st in de 1ste steek, 1 hst in de 2de steek, 1 v 

in de laatste steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 8 – 9: Herhaal RIJEN 6 – 7. 

RIJ 10 – 12: Herhaal RIJ 2. 

RIJ 13: Herhaal RIJ 7. 

RIJ 14: Herhaal RIJ 6. 

RIJ 15 – 16: Herhaal RIJEN 13 – 14. 

RIJ 17 – 21: Herhaal RIJ 2. 

RIJ 22 – 25: Herhaal RIJEN 6 – 7. 

RIJ 26 – 28: Herhaal RIJ 2. 

RIJ 29 – 32: Herhaal RIJEN 13 – 14.  

Hecht af en gebruik het einde van RIJ 32 en 1 samen te naaien. Werk losse draden weg. 
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HET CIJFER EEN 

RIJ 1: 16 l, 1 v in de 2de l vanaf de haaknaald, 1 v in de 

overige l. Keer. (15 stn)  
RIJ 2 – 3: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (15 stn)  

Hecht af en werk losse draden weg. 
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HET CIJFER TWEE 

 

RIJ 1: 4 l, 1 v in de 2de l vanaf de haaknaald, 1 hst in de 

volgende l, 1 st in de laatste l. Keer. (3 stn)  
RIJ 2: 2 l, 1 st in de 1ste steek, 1 hst in de volgende 

steek, 1 v in de laatste steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 3: 1 l,1 v in de 1ste steek, 1 hst in de volgende 

steek, 1 st in de laatste steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 4: 2 l, 1 st in de 1ste steek, 1 hst in de volgende 

steek, 1 v in de laatste steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 5 – 6: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 7 – 14: Herhaal RIJEN 3 – 4. 

RIJ 15 – 17: Herhaal RIJ 5. 

RIJ 18 – 21: Herhaal RIJEN 3-4. Op het einde van RIJ 

21, 9 l. Keer. (3 stn, 9 ) 

RIJ 22: 1 v in de 2de l vanaf de haaknaald, 1 v in elke 

overige l en de 3 stn. Keer. (11 stn) 

RIJ 23 – 24: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (11 stn)  

Hecht af en werk losse draden weg. 
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HET CIJFER DRIE 

RIJ 1: 12 l, 1 v in de 2de l vanaf de haaknaald en in de 

overige l. Keer. (11 stn) 

RIJ 2 – 3: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (11 stn) 

RIJ 4: 1 l, 1 hv in de 1ste steek, 2 l, 1 st in de volgende 

steek, 1 hst in de volgende steek, 1 v in de volgende 

steek. Laat de overige steken onbewerkt. Keer. (3 stn, 1 

hv) 

RIJ 5: 1 l, 1 v in de 1ste steek, 1 hst in de volgende 

steek, 1 st in de laatste steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 6: 2 l, 1 st in de 1ste steek, 1 hst in de volgende 

steek, 1 v in de laatste steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 7 – 8: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 9: 1 l, 1 v in elke steek. Keer niet. (3 stn) 

RIJ 10: 1 l, keer je werk om met de klok mee, maak 3 

hv in de zijkant van RIJEN 9 – 8 – 7. Ga verder in de 

zijkant van deze RIJEN, 2 l, 1 st, 1 hst, en 1 v. Keer. (3 

stn en 3 hv) 

RIJ 11: 2 l, 1 st in de 1ste steek, 1 hst in de volgende steek, 1 v in de laatste steek. Keer. (3 

stn) 

RIJ 12: 1 l, 1 v in de 1ste steek, 1 hst in de volgende steek, 1 st in de laatste steek. Keer. (3 

stn) 

RIJ 13 – 16: Herhaal RIJEN 11-12 

RIJ 17 – 19: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 20: 1 l, 1 v in de 1ste steek, 1 hst in de volgende steek, 1 st in de laatste steek. Keer. (3 

stn) 

RIJ 21: 2 l, 1 st in de 1ste steek, 1 hst in de volgende steek, 1 v in de laatste steek. Keer. (3 

stn) 

RIJ 22 – 23: Herhaal RIJEN 20-21.  

Hecht af en werk losse draden weg.  
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HET CIJFER VIER 

RIJ 1: 9 l, 1 v in de 2de l vanaf de haaknaald en in elke 

overige l. Keer. (8 stn) 

RIJ 2 – 3: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (8 stn) 

RIJ 4: 1 l, 1 v in de eerste 3 steken, laat de overige 

steken onbewerkt. Keer. (3 stn) 

RIJ 5 – 7: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 8: 1 l, 1 v in elke steek, 6 l. Keer. (3 stn, 6 ) 

RIJ 9: 1 v in de 2de l vanaf de haaknaald en in de overige 

4 l. 1 v in elke steek van RIJ 8. Zet 7 v op zonder 

lossenketting. Keer. (15 stn) 

TIP: kijk op: http://hethaakbeest.be/opzetten-zonder-

lossenketting/ 

RIJ 10 – 11: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (15 stn)  

Hecht af en werk losse draden weg. 
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HET CIJFER VIJF 

RIJ 1: 12 l, 1 v in de 2de l vanaf de haaknaald en in elke 

overige l. Keer. (11 stn)  
RIJ 2 – 3: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (11 stn) 

RIJ 4: 1 l, 1 v in de eerste 3 steken, laat de overige 

steken onbewerkt. Keer. (3 stn) 

RIJ 5: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 6: 1 l, 1 v in de 1ste en 2de steek, laat de overige 

steken onbewerkt. Keer. (2 stn) 

RIJ 7: 1 l, sla de 1ste steek over, 1 v in de laatste steek. 

Keer. (1 st) 

RIJ 8: 2 l, sla de steek gemaakt in de vorige RIJ over, 1 

st in de 1-l-ruimte. 1 hst in de zijkant van de laatste steek 

van RIJ 6, 1 v in de onbewerkt steek die overblijft in RIJ 

5. Keer. (3 stn) 

RIJ 9: 1 l, 1 v in de 1ste st, 1 hst in de volgende st, 1 st in 

de laatste st. Keer. (3 stn) 

RIJ 10 – 12: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 13: 2 l, 1 st in de 1ste steek, 1 hst in de volgende steek, 1 v in de laatste steek. Keer. (3 

stn) 

RIJ 14: 1 l, 1 v in de 1ste steek, 1 hst in de volgende steek, 1 st in de laatste steek. Keer. (3 

stn) 

RIJ 15 – 20: Herhaal RIJEN 13-14. 

RIJ 21 – 23: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 24: 1 l, 1 v in de 1ste steek, 1 hst in de volgende steek, 1 st in de laatste steek. Keer. (3 

stn) 

RIJ 25: 2 l, 1 st in de 1ste steek, 1 hst in de volgende steek, 1 v in de laatste steek. Keer. (3 

stn) 

RIJ 26 – 27: Herhaal RIJEN 24-25.  

Hecht af en werk losse draden weg. 

  

mailto:info@hethaakbeest.be
http://www.hethaakbeest.be/
http://www.mooglyblog.com/wp-content/uploads/2013/03/moogly-crochet-numbers-5.jpg


  

8 

©2015, HET HAAKBEEST 
Elke Wellens – Heikestraat 15 – 3190 Boortmeerbeek - 0472 51 57 07 

info@hethaakbeest.be – www.hethaakbeest.be  
 

HET CIJFER ZES (ook NEGEN!) 

RIJ 1: 4 l, 1 v in de 2de l vanaf de haaknaald, 1 hst in de 

volgende l, 1 st in de laatste l. Keer. (3 stn) 

RIJ 2: 2 l, 1 st in de 1ste steek, 1 hst in de volgende 

steek, 1 v in de laatste steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 3: 1 l, 1 v in de 1ste steek, 1 hst in de volgende 

steek, 1 st in de laatste steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 4: 2 l, 1 st in de 1ste steek, 1 hst in de volgende 

steek, 1 v in de laatste steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 5 – 12: Herhaal RIJEN 3-4. 

RIJ 13: Herhaal RIJ 4. 

RIJ 14 – 24: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (3 stn)  

Hecht af en gebruik het einde om RIJ 1 aan de zijkant te 

naaien zoals op de foto. 
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HET CIJFER ZEVEN 

RIJ 1: 12 l, 1 v in de 2de l vanaf de haaknaald en in elke 

overige l. Keer. (11 stn)  
RIJ 2 – 3: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (11 stn) 

RIJ 4: 2 l, 1 st in de 1ste steek, 1 hst in de volgende 

steek, 1 v in de volgende steek, laat de overige steken  

onbewerkt. Keer. (3 stn) 

RIJ 5 – 16: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (3 stn) 

RIJ 17: 2 l, 1 st in de 1ste steek, 1 hst in de volgende 

steek, 1 v in de laatste steek.  

Hecht af en werk losse draden weg. 
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HET CIJFER ACHT 

RIJ 1: 4 l, 1 v in de 2de l vanaf de haaknaald, 1 hst in de 
volgende l, 1 st in de laatste l. Keer. (3 stn) 
RIJ 2: 2 l, 1 st in de 1ste steek, 1 hst in de volgende 
steek, 1 v in de laatste steek. Keer. (3 stn) 
RIJ 3: 1 l, 1 v in de 1ste steek, 1 hst in de volgende 
steek, 1 st in de laatste steek. Keer. (3 stn) 
RIJ 4: 2 l, 1 st in de 1ste steek, 1 hst in de volgende 
steek, 1 v in de laatste steek. Keer. (3 stn) 
RIJ 5 – 12: Herhaal RIJEN 3-4. 
RIJ 13: Herhaal RIJ 3. 
RIJ 14 – 17: 1 l, 1 v in elke steek. Keer. (3 stn) 
RIJ 18 – 31: Herhaal RIJEN 3-4. 
RIJ 32: Herhaal RIJ 3.  

Hecht af en gebruik de uiteinden om in vorm te naaien 
zoals op de foto.  
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HET CIJFER NEGEN 

Gebruik de instructies van nummer zes. Keer hem op 

zijn kop!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle rechten voorbehouden aan Moogly - http://www.mooglyblog.com/the-moogly-crochet-

numbers/ 
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