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WAT 
HEB JE 
NODIG? 



Kleurrijk garen
Bij elk patroon in dit boek lijsten we de materi-

alen op die gebruikt werden. Omdat de amigurumi 
gemaakt werden door ontwerpers van over de 
hele wereld, is het mogelijk dat het garen dat zij 
gebruikten niet beschikbaar is in België of Neder-
land. We vermelden daarom enkel de kleur en de 
dikte van het garen dat de ontwerpers kozen, zo-
dat je gemakkelijk een alternatief kan vinden in je 
handwerkwinkel. Op elk bolletje haakgaren vind 
je immers de vermelding van de dikte terug. Wil 
je een grotere of kleinere amigurumi maken, dan 
volstaat het om dikker of dunner garen te kiezen 
en dat te combineren met de juiste haaknaald. De 
meeste ontwerpers maken gebruik van katoen, 
maar je kan ook acryl of wol gebruiken als je dat 
fijner vindt. 

De hoeveelheid garen die je nodig hebt, is 
afhankelijk van hoe los of strak je haakt. Je kan 
restjes van andere projecten gebruiken of begin-
nen met een nieuwe bol garen. Met twee bolletjes 
van een kleur kom je meestal toe.

Haaknaalden
Haaknaalden bestaan in verschillende soorten 

en maten. Grotere haaknaalden maken grotere 
steken dan kleinere. Het is belangrijk om haak-
naald en garen juist te combineren. Het haakwerk 
moet heel strak zijn, zonder gaatjes waaruit de 
vulling kan ontsnappen. Daarom gebruik je beter 
een iets kleinere haaknaald dan vermeld staat op 
het label van je garen. 

Haaknaalden zijn meestal gemaakt van 

aluminium of staal. Metalen haaknaalden glijden 
gemakkelijker door de steken. Kies bij voorkeur 
een haaknaald met een rubberen of ergonomisch 
handvat.

Markeerring
 Naast een haaknaald en gekleurd garen is 
een markeerring nagenoeg onmisbaar bij het 
maken van amigurumi. Een markeerring is een 
klein klemmetje in metaal of plastic. Doordat je in 
spiralen haakt, raak je snel je beginpunt kwijt. Een 
markeerring is een eenvoudig hulpmiddel dat je 
onmiddellijk de zekerheid geeft dat je goed bezig 
bent. Met je markeerring duid je steeds de laatste 
steek van de voorgaande ronde aan.

Vulling
 Om de amigurumi te vullen, gebruiken we syn-
thetische fiberfill. Je vindt dit goedkope, uitwasbare 
en niet-allergene product in elke handwerkwinkel. 
 Wil je je amigurumi graag verzwaren, zodat hij 
mooi rechtop blijft zitten? Gebruik dan granulaat-
korrels. Steek ze voor de veiligheid in een oude panty, 
zo komen ze zeker niet door de gaatjes naar buiten.
 Zorg ervoor dat je je knuffeltje niet te veel 
opvult. Daardoor gaat je garen uitrekken en wordt 
de vulling zichtbaar door de gaatjes.

Veiligheidsoogjes
 Voor de meeste amigurumi worden veilig-
heidsoogjes gebruikt. Die kan je in de meeste 
handwerkwinkels vinden en ook online vind je een 
uitgebreide keuze. Ze bestaan in alle soorten en 
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Misschien is het voor jou wel de eerste keer  
dat je amigurumi maakt en wil je graag wat  
uitleg bij de basissteken. Met de steken die we 
op de volgende pagina’s uitleggen, kan je alle  
amigurumi in dit boek maken. Probeer de  
verschillende steken even uit voor je een  
diertje begint te haken. Het zal je helpen  
om de patronen en afkortingen sneller te  
begrijpen zonder voortdurend naar deze  
pagina’s te moeten terug bladeren.

1 > De losse (afkorting: l) 
Deze steek vormt de basis van heel wat 
haakpatronen. Wanneer je in rijen werkt, zal 
je eerste rij bestaan uit een reeks lossen. 

Vorm een lus met je garen. Gebruik je 
haaknaald om de lange draad door de lus te 
trekken (1). Trek de lus strak (2). Wikkel het 
garen over de haaknaald van achteren naar 
voren. Haal de draad door de lus die zich al 
op je haaknaald bevindt (3). Je hebt nu een 
eerste losse gehaakt. 

Herhaal deze stappen, zoals aangege-
ven in het patroon, om een ketting (4) van 
meerdere lossen te haken.

2 > De vaste (afkorting: v) 
Steek je haaknaald onder de eerste steek (1) 
en wikkel het garen over de haaknaald. Trek 
het garen door de steek (2). Je hebt nu twee 
lussen op je haaknaald. Wikkel het garen nog 
een keer over je haaknaald en trek het door 
beide lussen op je haaknaald (3). Je hebt nu 
een vaste gehaakt (4). Maak een tweede 2

1

1 2

3

4

5

6

7 8

Scan de QR-code of ga naar www.stitch.show/sc  
voor een stap-voor-stap video.

Scan de QR-code of ga naar www.stitch.show/ch 
voor een stap-voor-stap video.

1 2

3 4



Windy Na een warme en droge zomer in het Grote Ronde Bos werd 
er een vossenwelpje geboren. Toen mama vos haar kleintje 
voor het eerst in haar armen nam, waaide er een verfrissend 
briesje door de struiken. Op dat moment besliste ze om haar 
Windy te noemen. 

een ontwerp van  
 Zipzipdreams

29

de vos
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Wang (maak 2 stuks, in roze garen)

Werk in gesloten ronden. 
R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 1 hv in de eerste steek, haak 1 l, haak 2 v 
in elke v [12]
Haak een hv in de volgende steek. Hecht af en 
laat een lang stuk garen hangen. Naai de wangen 
op het hoofdje, op R 17 tot 21, op 2 steken van de 
snuit (afbeeldingen 5-6).

Lijfje (in oranje garen)

R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke v [12]
R 3: haak 2 v in elke 2e v [18]
R 4: haak 2 v in elke 3e v [24]
R 5: haak 2 v in elke 4e v [30]
R 6: haak 2 v in elke 5e v [36]
R 7: haak 2 v in elke 6e v [42]
R 8 t/m 13: haak 42 v [42]

R 14: haak v 9&10, 14&15, 19&20, 24&25, 29&30, 
34&35 samen [36]
R 15: haak 36 v [36]
R 16: haak v 9&10, 13&14, 17&18, 21&22, 25&26, 
29&30 samen [30]
R 17: haak 30 v [30]
R 18: haak elke 4e en 5e v samen [24]
R 19: haak 24 v [24]
R 20: haak elke 3e en 4e v samen [18]
R 21: haak 18 v [18]
Haak een hv in de volgende steek. Hecht af en laat 
een lang stuk garen hangen. Vul het lijfje stevig 
op met fiberfill. Naai het lijfje op het hoofdje. Zorg 
ervoor dat de buik aan de voorkant zit.

Arm (maak 2 stuks, begin in zwart garen)

R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke v [12]
R 3: haak 2 v in elke 6e v [14]
R 4 t/m 5: haak 14 v [14]

1 2 3

9 5 6



garen van de kleurwissels, tussen R 8 en 33 van 
het lijfje. Naai de onderkant van de rug niet vast 
(afbeeldingen 8 en 9).

Tweede deel van de staartveren 
(maak 2 stuks, in groen garen)

Haak 6 l. Haak in rijen.
Rij 1: haak 1 hv in de tweede l, (haak 21 l, haak 1 hv 
in de tweede l, haak 2 v, haak 3 hst, haak 14 st, sla 
de volgende steek op de ketting lossen over, haak 
1 hv) doe dit 2 keer
Hecht af en laat een lang stuk garen hangen. 
Naai de zijkanten van beide stukken samen, met de 
mooie zijden naar buiten gericht.

Derde deel van de staartveren 
(maak 2 stuks, in medium turkoois 
garen)

Haak 8 l. Haak in rijen.
Rij 1: haak 1 hv in de tweede l, (haak 21 l, haak 1 hv 
in de tweede l, haak 2 v, haak 3 hst, haak 14 st, sla 
de volgende steek op de ketting lossen over, haak 
1 hv) doe dit 3 keer
Hecht af en laat een lang stuk garen hangen. 
Naai de zijkanten van beide stukken samen, met de 
mooie zijden naar buiten gericht.

116
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Simeon Simeon is een opgewekt stokstaartje dat altijd op de uitkijk 
staat om nieuwe vrienden te maken. Op een dag vond hij 
in de woestijn een kleurrijke bol garen en een haaknaald. 
Om al dat wachten een beetje op te vullen, leerde hij haken! 
Hij is vooral bijzonder trots op zijn zelfgemaakte trui.

het stokstaartje
         een ontwerp van  
   Hello Yellow Yarn (MJ Carlos)



Hello Yellow Yarn – Australië

MJ werkte jarenlang in de financiële sector, maar had altijd al een pas-

sie voor kunst en handwerk. Ze geniet van de creatieve vrijheid en de 

ambacht van het haken. Haar twee kleine kinderen zijn haar grootste 

bron van inspiratie bij het ontwerpen.

Sabrina Somers – Nederland

Sabrina leerde amigurumi haken met onze eigen Zoomigurumiboekjes! 

Haar ontwerpen zijn schattig en guitig, en toveren bij iedereen een 

brede glimlach tevoorschijn.

Irene Strange – Verenigd Koninkrijk

Wat begon als een leuk idee voor een verjaardagscadeau groeide al 

snel uit tot een obsessie. Irina gaat nergens heen zonder haaknaald en 

garen in haar handtas.

YOUnique Crafts – Verenigde Staten

Noah houdt van alle kunstvormen, van droedelen in een schetsboek tot het 

schrijven van zijn eigen muziek. Maar haken is voor hem bijzonder: het geeft 

hem de mogelijkheid om van een bolletje wol een figuurtje te maken met 

een eigen persoonlijkheid waarin hij zijn grappigste fantasieën kwijt kan.

Elisa’s Crochet – Verenigde Staten 

Eerst was het gewoon een hobby, maar voor Elisa werd het algauw haar 

passie. Ze ziet haken als de perfecte creatieve uitlaatklep. Dat het haar 

bovendien de mogelijkheid geeft om herinneringen, ideetjes en emoties 

tastbaar te maken en te delen met anderen, vindt ze gewoon ongelofelijk.

Lilian Miller – Brazilië 

Lilian is een architect, designer en professor in visuele perceptie en 

kleurencompositie. Ze begon een paar maand geleden pas aan haar 

eerste ontwerpen, wij vinden alvast dat ze goed op weg is!

Sundot Attack – Australië

Als grote dierenliefhebber gebruikt Jhak haar ontwerpen om liefde en 

respect voor dieren te verspreiden. Haken geeft haar de kracht om te 

genezen, te inspireren, te verbinden en nieuwe dingen te maken, tot 

over de grenzen van haar verbeelding heen.

Joke Vermeiren – België 

Joke beheert AmigurumiPatterns.net en stelde dit boek  

met zorg samen. Je kan met haar in contact komen via  

amigurumi@meteoorbooks.com.

Airali Design – Italië 

Elke bol garen inspireert Ilaria tot het maken van nieuwe projecten, 

voor kleintjes en volwassenen. Haar beide boeken Amigurumi Glo-

betrotters en Amigurumi Winter Wonderland zijn een waar paradijs 

voor haakfans! 

Moji-Moji Design – Verenigd Koninkrijk 

Janine heeft altijd al een liefde voor textiel gehad. Breien en haken 

zijn nu haar fulltime passies. Ze heeft meer garen in haar hobbyka-

mer dan ze ooit kan opgebruiken! 

Patchwork Moose – Verenigd Koninkrijk 

Kates lieve kleine diertjes fleuren je dag zo op. Amigurumi hebben 

haar over de streep getrokken om te leren haken. Ze ontdekte al 

die schattige figuurtjes en was onmiddellijk uitgedaagd om zelf 

een ontwerp te maken. 

Little Muggles – Verenigde Staten 

Amy vindt haken ongelooflijk ontspannend. Nadat ze amigurumi 

ontdekte, ging ze meteen aan de slag met een eigen ontwerp. Bij 

elk nieuw ontwerp schaaft ze haar haakskills een beetje bij. 

DIY Fluffies – Nederland

Wanneer Mariska’s zoontjes naar school vertrekken en haar man 

naar het werk gaat, haalt zij haar naaimachine, haaknaald en gren-

zeloze fantasie boven om de allerleukste patronen voor knuffels 

te maken! 

ZipZipDreams – Hongarije

Edina is Hongaarse, maar woont in Istanbul. Amigurumi is al zeven 

jaar haar passie en brengt haar in contact met mensen van over de 

hele wereld. Zo voelt ze zich nooit eenzaam, hoe ver ze ook van 

haar familie woont.

Dit boek werd gemaakt door:

126



Zoomigurumi
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8
15 ORIGINELE 

AMIGURUMI-

PATRONEN Je kan nooit genoeg amigurumi hebben! Ben 
je op zoek naar nieuwe gehaakte kameraadjes of wil 
je graag een mooie metgezel maken voor je favoriete 
knuffelbeest? Dit nieuwe boek stelt de allerliefste 
amigurumi aan je voor!

Neem een verfrissende duik met Sammy de 
babyzeehond, zet de bloemetjes buiten met Pablo 
de papegaai of geniet van een kopje honingthee met 
Milo de kolibrie. En je kan nog veel meer vriendelijke 
beestjes ontmoeten!

Deze nieuwe collectie van 15 patronen van 
getalenteerde designers uit de hele wereld biedt 
je een nieuwe dosis inspiratie waar je nooit genoeg 
van krijgt. Verras je vrienden of familie met een 
handgemaakt cadeautje of maak ze gewoon lekker 
voor jezelf! Er zijn amigurumi voor beginners 
en geoefende hakers, en alle patronen hebben 
stapsgewijze instructies. Heldere illustraties helpen je 
om alle technieken en steken onder de knie te krijgen. 

Amigurumi zijn schattige, in het  
rond gehaakte knuffeltjes die  
in Japan razend populair zijn.  
Ook bij ons groeit het aantal  

liefhebbers elke dag.

Ik haak nog maar sinds drie weken en  
heb al twee figuurtjes af! De patroontjes  
zijn heel eenvoudig te volgen, zelfs voor  
een beginner.
T. Swallow (over Zoomigurumi 4) 
Dit boek is geweldig. De patronen zijn 
schattig en gemakkelijk te volgen. Ik heb 
dankzij dit boek nieuwe en gemakkelijkere 
manieren om amigurumi te haken geleerd. 
Ik wil de hele reeks! 
Wicca (over Zoomigurumi 6)

Ik heb alle Zoomigurumi-boeken en ik 
vind ze nog beter worden met elke editie. De 
patroontjes zijn duidelijk en gemakkelijk te 
volgen omdat er ook veel foto’s bij zijn.  
JD (over Zoomigurumi 6) 

Ik had nog nooit een knuffel gehaakt, 
maar ik vond het een stuk eenvoudiger 
dan ik had verwacht! Ik zet meteen de 
andere boekjes op mijn wishlist!  
Maddy (over Zoomigurumi 1)

www.amigurumipatterns.net

vanhalewyck.be
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