
 

 

 

 

 

 

 

 

De eisen van een Jantje 

 

 
 Een Jantje moet gehaakt worden volgens het patroon.  

 

 Er mogen geen versieringen op het 

lichaam van Jantje, vanwege de 

pasvorm in de handpalm van de 

eigenaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 De staarten moeten volgens patroon 

gemaakt worden.  

 Het lichaam van de Jantje is 8 tot 12 

 cm lang.  

 De staart uitgetrokken is 9 tot 11 cm 

 lang. Let op dit meet je als je de 

 staart uitrekt.  
 Op het dikste punt in het lichaam is 

 de omtrek 16 tot 20 cm. Deze 

 aantallen mogen verschillen, omdat 

 de nieuwe eigenaren ook niet 

 allemaal dezelfde handen hebben.  

 

 De vulling moet gewassen kunnen worden, deze kan je in vele hobbywinkels kopen. 

Maar ook de Hema heeft hier hele goede vulling voor. Deze vulling moet in een panty 

zitten, die dichtgenaaid is. Zodat als de eigenaar een Jantje in zijn of haar mond doet 

er geen vulling door heen kan komen.  

 

 Een Jantje moet niet te hard opgevuld zijn. En ja wat is niet te hard opgevuld... Vul 

hem op en kan je er met gemak in knijpen dan is hij goed. Denk je in dat de eigenaren 

van de Jantjes oudere mensen zijn met minder spierkracht. Zij moeten met gemak een 

Jantje kunnen vasthouden en erin kunnen knijpen.  

 



 

 

 Jantjes mogen alleen met 100% zuiver katoen gehaakt worden. Wil je andere katoen 

gebruiken, stuur mij deze eerst op zodat ik kan kijken of hij goed is. Belangrijk is; het 

mag niet pluizen na het wassen en het moet zacht aanvoelen.  

 

 Voordat de Jantjes naar hun eigenaren gaan moeten zij eerst gewassen worden, 

gedroogd. En daarna in een zakje gedaan met de daarbij horende begeleidende brief. 

(Bijlage; Tekst Jantje) 

 

Waar gaan de Jantjes heen;  

 Alle Jantjes moeten via een keurmeester gaan. Zij doen deze wassen en keuren. Op 

deze manier kunnen we de kwaliteit waarborgen. Zij brengen de Jantjes naar 

zorginstellingen. De Jantjes worden via het personeel uitgedeeld. Zij kunnen het beste 

inschatten welke mensen er belang bij kunnen hebben. 

 Heb je een familielid voor wie je wilt haken, ook deze moeten eerst via de keuring 

gaan. 

 Bij de bestanden zie je een lijst van keurmeesters in Nederland. deze lijst zal zich 

natuurlijk uitbreiden. Zij kijken of ze aan de juiste eisen voldoen. Goedgekeurde 

Jantjes zullen worden voorzien van een paraaf vd keurmeesters, de instellingen 

kunnen daaraan zien dat het om een goed gekeurde Jantje gaat. 

 Als je werknemer bent in een tehuis en je wilt hier graag Jantjes aan geven, ook deze 

moeten gekeurd worden. Maar ik snap dat hele dozen opsturen en weer terug sturen in 

de kosten kunnen oplopen. Daar hebben we een oplossing voor bedacht; 

 Stuur 1 Jantje op, deze wordt gekeurd. Is deze goed gekeurd dan mag jij keurmeester 

 worden voor je eigen instelling. Dat betekend dat jij je eigen Jantjes mag keuren voor 

 je eigen instelling als ze zich natuurlijk willen aansluiten.  

 Het is dus belangrijk, stuur er eerst 1 op, dan kan je huismuis worden. En laat ons 

 weten om welke instelling het gaat.  

 

Goedgekeurde Katoen;  

 Babette Breikatoen no. 8 (Schiltmans Self Service – Den Bosch) 

 Buttinette Camilla (uit Oostenrijk) 

 Catania uni garen 

 Catania multicolor garen 

 Cotone uni + Cotone print (Lana Grossa) 

 Catona (Scheepjes)  

 Drops Muscat 

 Durable colar (niet de andere lijnen van Durable) 

 Grundl cotton quick print 

 Grundl cotton quick uni 

 Katia Capri 

 Katia Capri Print 

 Katia Capri Plus 

 Katia monaco baby  

 Katia Jaipur 

 Lammy rio Denim  

 Lang Yarns-Marisa uni 

 Lang Yarns-Marisa color 

 Limone uni (Schoeller en Stahl)  

 Limone color (schoeller en Stahl) 



 

 

 Luxor (Schachenmayr nomotta) 

 Mr. Cey garen 

 Online Linie 11 Alpha 

 Online Linie 165 Sandy colours 

 Phildar coton 3 

 Pingouin Esterel  

 Record 

 Rio uni + multi 

 Steinbach Capri 

 Sunny (Lammy Yarns) 

 Sunny multi (Cheval Blanc)  

 Ushi Wolle superglanz 

 Wibra (Nova) 

 Yarn and colours must have  
 

Afgekeurde katoen : 

 Action (Made by Me) 

 Alize Bella  

 Amy Zeeman 

 Anna en Claros cotton yarn 

 Annel cotton 8 

 Bambino Bomull  

 Belday home 

 Carina g-b cotton 8 

 carina grignasco 

 Catania denim 

 Linda (Big Bazaar) 

 Cable 4 

 Coton nature (Lammy Yarns) 

 DMC Natura Just Cotton 

 Durable 

 Hema – katoen 

 Katia Bombay 

 Katia Cotton Yeans 

 Larra (scheepjes) 

 Larra Batik (scheepjes)  

 Mayflower Cotton8 

 Moriposa (lydl)  

 Monique garen (kruidvat)  

 Pharao (austermann) 

 Record 210 color (schoeller Stahl)  

 Scheepjes isis multi 

 Scheepjes cotton 8 

 Scheepjes soft fun print 

 Soleil (Beijer) 

 Strengels (boekenvoordeel)  

 


