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GEHaaKTe LaPPeNPOPPeN

zijn een bijzondere familie van schattige haakkarakters. De haakknuffels zijn
speciaal ontworpen om te gebruiken als knuffeldoekje voor de allerkleinsten of
als trouwe speelkameraad voor iets oudere kinderen. Ze zijn geliefd bij zowel
jongens als meisjes en hebben al vele harten gestolen!
De lappenpoppen zijn ontworpen door blogster A la Sascha, ook bekend van de
haakboeken Kant haken en Combigurumi. In dit boek bundelde ze de populairste lappenpoppen, die ze ook met veel succes online verkoopt. Daarnaast
ontwierp Sascha exclusief voor dit boek een aantal gloednieuwe lappenpoppen
om toe te voegen aan je lappenpoppenfamilie!
Elke pop wordt stapsgewijs beschreven, inclusief gedetailleerde uitleg om de
poppen in elkaar te zetten. Bovendien worden alle gebruikte haaktechnieken
uitgelegd en vind je een uitgebreid overzicht voor het kiezen van de juiste
garens.

‘Ze zijn echt te schattig en uniek.
Ik zou ze eigenlijk allemaal in
huis willen hebben!’
- Dendennis
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wooRd
De lappenpoppen zijn al een tijdje uit mijn naald aan het kruipen.
Toen ik begon met het haken van deze karakters, had ik nooit
verwacht dat de familie zo zou groeien dat ze zelf een eigen boek
zouden krijgen!
Het blijft toch altijd een genot om met wat garen, vulling, oogjes en
een haaknaald zelf een trouwe speelkameraad voor een bijzonder
persoontje te kunnen maken!
De figuurtjes zijn speciaal ontwikkeld om even schattig en knuffelbaar te zijn als een knuffeldoekje, maar door de unieke vorm kunnen
ook grotere kinderen er heerlijk mee spelen en er hun fantasie mee
kwijt.
De dieren en poppen zijn erg verschillend, dus voor elk wat wils. De
diertjes zijn geschikt voor jongens en meisjes en makkelijk te personaliseren door kleurkeuze. Zo vind je een gave robot als superstoere
tegenhanger voor het superschattige prinsesje!
De meeste lappenpoppen zijn vrij simpel te haken. Een aantal
figuurtjes is iets moeilijker door de kleurwisselingen, maar dit wordt
uitgelegd in de tips en trucs.

Heel veel plezier met lappenpoppen haken!

Liefs, Sascha
www.alasascha.com | Facebook: AlaSascha
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De oorspronkelijke lappenpoppen zijn allemaal gehaakt met Scheepjes Stone
Washed. Dit is een garen met een speciaal uiterlijk waar weinig equivalenten
van zijn. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere garens en merken waarmee je de lappenpoppen ook kunt haken!
Al deze kikkertjes zijn gehaakt met een 3 mm haaknaald, maar zoals je kunt
zien heeft elk materiaal een eigen effect en variëren deze bovendien erg in
formaat!

2
3

1

16

1

Scheepjes Stone Washed, garen voor nld 3-4 mm, 78% katoen en 22% acryl, 50 gram, 130 m op 1 bol. De
lappenpop wordt hiermee 36 cm hoog en het lijfje is 15 cm breed.

2

Annell Miami of Scheepjes Soft Fun, garen voor nld 3-3,5 mm, 60% katoen en 40% acryl, 50 gram, 140 m op
1 bol. De lappenpop wordt hiermee 38 cm hoog en het lijfje is 16 cm breed.

3

SMC Merino Extrafine 120, garen voor nld 3-4 mm, 100% scheerwol, 50 gram, 120 m op 1 bol. De lappenpop
wordt hiermee 34 cm hoog en het lijfje is 13 cm breed.

4

Lammy Jeans, garen voor nld 3,5-4 mm, 100% katoen, 50 gram, 140 m op 1 bol. De lappenpop wordt hiermee 36 cm hoog en het lijfje is 14 cm breed.

5

SMC Catania Grande, garen voor nld 4-5 mm, 100% katoen, 50 gram, 63 m op 1 bol. De lappenpop wordt
hiermee 43 cm hoog en het lijfje is 16 cm breed. Dit garen is dikker dan de andere garens, daarom kun je ook
een iets dikkere haaknaald gebruiken (3,5 of 4 mm) en zal je lappenpop wat groter worden.

4

5

17

gaReN
keuze

De oorspronkelijke lappenpoppen zijn allemaal gehaakt met Scheepjes Stone
Washed. Dit is een garen met een speciaal uiterlijk waar weinig equivalenten
van zijn. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere garens en merken waarmee je de lappenpoppen ook kunt haken!
Al deze kikkertjes zijn gehaakt met een 3 mm haaknaald, maar zoals je kunt
zien heeft elk materiaal een eigen effect en variëren deze bovendien erg in
formaat!

2
3

1

16

1

Scheepjes Stone Washed, garen voor nld 3-4 mm, 78% katoen en 22% acryl, 50 gram, 130 m op 1 bol. De
lappenpop wordt hiermee 36 cm hoog en het lijfje is 15 cm breed.

2

Annell Miami of Scheepjes Soft Fun, garen voor nld 3-3,5 mm, 60% katoen en 40% acryl, 50 gram, 140 m op
1 bol. De lappenpop wordt hiermee 38 cm hoog en het lijfje is 16 cm breed.

3

SMC Merino Extrafine 120, garen voor nld 3-4 mm, 100% scheerwol, 50 gram, 120 m op 1 bol. De lappenpop
wordt hiermee 34 cm hoog en het lijfje is 13 cm breed.

4

Lammy Jeans, garen voor nld 3,5-4 mm, 100% katoen, 50 gram, 140 m op 1 bol. De lappenpop wordt hiermee 36 cm hoog en het lijfje is 14 cm breed.

5

SMC Catania Grande, garen voor nld 4-5 mm, 100% katoen, 50 gram, 63 m op 1 bol. De lappenpop wordt
hiermee 43 cm hoog en het lijfje is 16 cm breed. Dit garen is dikker dan de andere garens, daarom kun je ook
een iets dikkere haaknaald gebruiken (3,5 of 4 mm) en zal je lappenpop wat groter worden.

4

5

17

Moeilijkheidsgraad:

eenhoorn
AFMETINGEN

37 cm hoog en het lijfje is 17 cm breed

MATERIALEN

Garen voor nld 3-4 mm in roze (Corondum Ruby: 150 m), wit (Moon Stone:
100 m), zwart (Black Onyx: 50 m), geel (Yellow Jasper: 30 m) en restjes in
verschillende kleuren voor de regenboogmanen
Ik gebruikte Scheepjeswol Stone Washed
Haaknaald 3 mm
Bruin met zwarte veiligheidsoogjes 15 mm
Zwarte veiligheidsoogjes 10 mm
Fiberfill vulling
Naald en schaar

Haak het patroon van het paard (p. 65), maar vervang
beige door roze garen en voeg bij het bevestigen van
de manen hier en daar gekleurde manen toe. Tot slot
haak je natuurlijk de hoorn om de eenhoorn helemaal
af te maken!

68

HOORN (ALLEEN VOOR DE EENHOORN)
Toer 1 met geel, start met een magische lus, 6v in de
lus (6)
Toer 2 v in elke steek rondom (6)
Toer 3 2v in elke steek rondom (12)
Toer 4 – Toer 5 v in elke steek rondom (12)
Toer 6 *1v, 2v in volgende*, herhaal *-* rondom (18)
Toer 7 – Toer 11 v in elke steek rondom (18)
Knip een lange draad af, vul de hoorn op en naai op
het voorhoofd tussen toer 3 en toer 8 van het voorhoofd (oren niet meegeteld).
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MeeR HakeN?

kijk op www.kosmosuitgevers.nl

KANT
hAKEN

wooRd
Wow, alweer mijn derde boek afgeleverd, natuurlijk mede mogelijk gemaakt door
een heleboel lieve mensen die ik graag wil bedanken!
Allereerst mijn geweldige gezin: Josse, je zorgt altijd weer voor inspiratie en een
lach op momenten van gebrek daaraan. Lieve Mijntje en Julia, jullie staan weer
prachtig op de foto. Ik ben heel trots op jullie!
Ans Baart heeft niet alleen de patronen getest en nagelopen op fouten, maar ook
de fantastische kikkervariaties gehaakt toen ik dat zelf even niet kon. Dankjewel
dat je altijd voor me klaar staat en nog meer dan dat!
Mijn lieve ouders, schoonouders, broers, schoonzusjes, familie, vrienden en collega’s die nog steeds geen idee hebben waar het allemaal over gaat, maar toch altijd
geïnteresseerd luisteren naar mijn avonturen in de handwerkwereld.
De fantastische dames die de patronen testen: Colette Hendriks, Bianca van den
Maarel, Ester Zweers, Karin Frenzen, Eveline Hartog, Monique Schut, Diane van
Lier-Noordenbos, Corina van Krieken, Eveline Koeleman, Esther Emaar en Tine
Oetzman.
En tot slot Scheepjeswol, G. Brouwer en de geweldige medewerkers van Kosmos.

BEKEND
BLOGSTER
A LA
SASCHA

20 mode- en woonaccessoires in kleur

Sascha Blase-van Wagtendonk

ISBN 9789043918282
Leer de technieken van kant haken en
maak zelf de romantische haakpatronen uit
dit boek.

dank

ISBN 9789043917605
Haak deze superleuke amigurumi’s en
bijpassende accessoires en combineer.
Ontdek Combigurumi!

Enorm bedankt voor jullie steun en vertrouwen!
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