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Zijn deze poppen niet schattig? 

Met dit boek kun je het basispatroon van de pop eenvoudig haken. 

Daarnaast vind je verschillende outfits en heel veel accessoires 

om de pop te personaliseren zoals jij het wil. Van retro-jurkje, 

carnavalstenues, badkleding tot winterse kleding voor een bezoek 

aan de Zuidpool. Ideeën genoeg! Geniet van de inspirerende 

foto’s en maak daarna jouw eigen gehaakte pop met de stap-voor-

stapbeschrijvingen achterin dit boek.

Veel haakplezier! 
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Inleiding
Toen ik acht jaar oud was, leerde ik haken van mijn Franse oma tijdens mijn 
bezoekjes aan haar op het platteland. Ze leerde me ook hoe ik poppetjes kon 
maken van kleine vondsten uit de natuur, zoals stukjes hout en zelfs mais- 
kolven, die ik stiekem meenam, maar ook van bijvoorbeeld oude lappen stof.

Ik maakte mijn eerste eigen ontwerp toen ik vijf jaar oud was. Wat was ik 
trots op die prachtige, witte jurk die ik helemaal zelf had genaaid voor mijn 
pop. Mijn moeder was iets minder enthousiast toen ze ontdekte dat ik mijn 
vaders nieuwe onderbroek ervoor gebruikt had!

Ben ik met de jaren verstandiger geworden? Ik heb altijd vastgehouden aan 
het idee om een pop te maken die ‘speciaal voor mij’ was. In de loop der jaren 
heb ik veel ideeën uitgeprobeerd en mijn ontwerpen verfijnd. Zo is deze pop tot 
stand gekomen en ik presenteer haar hier met trots aan jou.

Ik hoop dat ze je zal inspireren om de pop van je eigen dromen te maken, voor 
een klein meisje of voor het kleine meisje in jezelf.
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Mijn pop
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Pyjamajasje

Minihaakwerk
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In de regen
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Superheld
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Afkortingen en symbolen
Als een serie instructies meerdere keren herhaald moet 
worden op een toer, staat deze serie tussen speciale 
symbolen, zoals * of °. Voer de instructies uit en herhaal ze 
dan zo vaak als aangegeven staat.

Voorbeeld:
*1 v in volg v, 2 v in volg v*, herh van * tot * nog 2 keer. (9 v)

Als een instructie meerdere keren wordt herhaald in een 
patroon of als een serie instructies helemaal in één steek 
moet worden uitgevoerd, wordt dit deel voorafgegaan door 
vierkante haken en beëindigd met vierkante haken [ ] voor 
extra duidelijkheid bij het lezen van het patroon.

Voorbeeld:
sla 1 stk over, [1 hv, 3 l, en 2 stk] in volg stk.

2vsam haak 2 vasten samen

dstk dubbel stokje

herh herhaal

hstk half stokje

hv halve vaste

l losse

sam samen

st steek, steken

stk stokje

v vaste

volg volgende

l

hv

v

stk
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Foto’s op blz. 54 tot en met 57

Roodkapje
Materialen
•  Garen van 100% polyamide voor haaknaald 3,5 mm: 1 bol 

rood (garen A)
•  Garen van 4% overige vezels, 48% acryl en 48% katoen 

voor haaknaald 3 mm: 1 bol ecru (garen B)
• Stuk (kunst)leer of vilt: 13 x 1,5 cm
• Naaigaren
• Haaknaalden 3 en 4 mm
• Naaigerei

Jurk
Panden
Gebruik garen A en haaknaald 4 mm en haak 15 l. Haak 
heen en weer.
Toer 1: sla de eerste l over, 1 v in elke volg l = 14 v.
Toer 2-6: 1 l, 1 v in elke v.
Knip de draad af en hecht af.
Haak een tweede deel op dezelfde manier, maar knip de 
draad niet af aan het einde. Haak verder in een spiraal.
Toer 1: 1 v in elke v van het eerste deel, 1 v in elke v van het 
tweede deel = 28 v.
Toer 2: 1 v in elke v.
Toer 3: 1 v in elke van de volg 12 v, 3 v in elke van de volg 
4 v, 1 v in elke van de volg 12 v = 36 v.
Toer 4-19: 1 v in elke v.
Toer 20: *sla 1 v over, [1 hv, 3 l en 2 stk] in de volg v*, herh 
van * tot * tot het einde van de toer, 1 hv in de volg v.
Knip de draad af en hecht af.

Mouwen
Sluit elke schoudernaad over 1 v met een kleine steek.
Bevestig garen A aan de bovenkant van een van de arms- 
gaten.
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Dankwoord

Veel dank aan mijn twee trouwe Maries.

Marie Le Bris heeft al het poppenondergoed gehaakt. 
En ze heeft me ontzettend geholpen door op mijn zoons te passen, zodat ik verder kon haken – wat 
waren de muffi ns lekker en de bordspelletjes leuk!
Marie Pieroni heeft me geholpen om mijn ideeën in woorden om te zetten. Ik ben erg blij met deze 
geweldige samenwerking, die steeds hechter en succesvoller wordt.
Ook veel dank aan het team van Mango, dat dit boek mogelijk heeft gemaakt.

Isabelle Kessedjian

De Franse uitgever wil graag Bergère de France bedanken en in het bijzonder Josette Keller.
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