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Lieve haakfan!

Gooi je favoriete garens samen en roer ze goed om met je favoriete  
haaknaald: met de haakspreuken in deze gloednieuwe verzameling tover 

je in een handomdraai de meest fantastische amigurumi tevoorschijn!

Het fenomenale succes van het eerste boek inspireerde onze 
designers om hun garenkisten nog eens open te klikken. 

Met hun persoonlijke “amigurumius crochetus”-spreuk sprongen 
zo maar eens 14 magische wezentjes van hun haaknaald! 

De deur naar deze magische wereld staat nu wijd open, 
en voor je het weet, word je helemaal meegesleept! 

Vlieg een eindje mee met Hamish de Hippogrief en wuif naar 
het Konijn op de Maan. Brouw een biologische liefdesdrank met 

Madremonte, maar let wel een beetje op dat Poppy de Pixie geen 
geintjes uithaalt, zeker als ze zo jouw snacks te pakken kan krijgen.

En oh, wees stilletjes in de buurt van Devin en Devon de Draken, ze zijn zo 
ongelofelijk lief als ze slapen (maar ook als ze wakker zijn, hoor).

Zowel beginners als geoefende hakers kunnen de meest fabelachtige 
figuurtjes tevoorschijn toveren met een paar bewegingen van hun 
haaknaald. Alle patronen zijn voorzien van heldere instructies en 

toelichting bij alle steken, waardoor het maar een kleine stap is om 
je eigen fantasiewereld tot leven te brengen.

Heb je een fantasy-amigurumi gemaakt en wil je jouw werk en passie 
voor amigurumi delen met je medehaakfans? Aarzel niet om je foto’s 

te posten op www.amigurumipatterns.net/3200 of te delen op 
Instagram met de hashtag #fantasyamigurumi2.

Veel plezier bij het haken!
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WAT HEB JE NODIG?

KLEURRIJK GAREN 
Bij elk patroon in dit boek lijsten we de materialen 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 Nederland. We vermelden 
daarom enkel de kleur en het nummer van het garen 
dat de ontwerpers kozen, zodat je gemakkelijk een 
alternatief kan vinden in je handwerkwinkel. Op elk 
bolletje haakgaren vind je immers de vermelding van 
dit nummer terug. Wil je een grotere of kleinere ami-
gurumi 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 haaknaald en garen 
juist te combineren. Het haakwerk moet heel strak 
zijn, zonder gaatjes waardoor de vulling kan ont-
snappen. 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.

STITCH MARKER OF MARKEERRING 
Naast een haaknaald en gekleurd katoen 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 een-
voudig 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 synthetische 
fiberfill. Je vindt dit goedkope, uitwasbare en niet- 
allergene product in elke handwerkwinkel. Zorg ervoor 
dat je je knuffeltje niet te veel opvult. Daardoor gaat je 
garen uitrekken en wordt de vulling zichtbaar door de 
gaatjes heen. 

OOGJES
Voor de meeste amigurumi worden veiligheidsoogjes 
gebruikt. Die kan je in de meeste handwerkwinkels 
vinden en ook online heb je een uitgebreide keuze. Ze 
bestaan in alle soorten en maten. Let wel op wanneer 
je veiligheidsoogjes bevestigt: zodra je de achter-
kant vastklikt, kan je ze niet meer verwijderen. Test 
daarom eerst of de oogjes op de juiste plaats staan. 
De gezichtsuitdrukking van een amigurumi kan ook 
geborduurd worden. Dat wordt aanbevolen wanneer je 
knuffeltjes maakt voor kinderen jonger dan drie jaar. 
Voor borduurwerk gebruik je een stopnaald met een 
afgeronde punt.
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WAT MOET JE WETEN VOOR JE ERAAN BEGINT?

MOEILIJKHEIDSGRAAD
gemakkelijk (¬)
medium (¬ ¬)
ervaren (¬ ¬ ¬)
een uitdaging (¬ ¬ ¬¬)

Bij elk patroon in dit boek staat een moeilijkheidsgraad 
aangegeven. Je begint het best met een eenvoudig 
patroon. Wanneer je een gemakkelijk patroon zonder 
struikelen afgewerkt hebt, ben je klaar om patronen 
met meerdere sterren te haken. 

VEILIGHEID 
Wanneer je knuffeltjes maakt voor kinderen jonger dan 
drie jaar, laat je kleine accessoires beter weg.

OPBOUW VAN EEN PATROON EN AFKORTINGEN 
Amigurumi worden gehaakt in rondes. Aan het begin 
van elke regel van het patroon vind je ‘R + een cijfer’ 
om aan te duiden in welke ronde je je bevindt. Lees je 
‘R 3 t/m 5’, dan betekent dit dat je in ronde 3, 4 én 5 de 
daaropvolgende steken haakt.

Hoewel we meestal in rondes haken, gebeurt het af 
en toe dat we naar rijen overschakelen. Wanneer we 
wisselen naar rijen, vind je vooraan de regel ‘Rij + een 
cijfer’. Aan het einde van een rij keer je je haakwerk om 
de volgende rij te beginnen.

Aan het einde van elke regel staat tussen vierkante 
haakjes het aantal steken dat je in die ronde gehaakt 
moet hebben. Bijvoorbeeld: [6]. Wanneer je twijfelt, tel 
je het best je steken even na. Een markeerring helpt je 
bij het tellen.

In dit boek worden afkortingen gebruikt. De betekenis 
van elke afkorting vind je op de pagina’s met de basis-
steken. In het begin leest dat misschien een beetje 
ongemakkelijk, maar het went snel.

De vaste is de basissteek in alle patroontjes. Wanneer 
je de instructie ‘haak 2 v in elke 3e v’ aantreft, betekent 
dit dat je in elke steek een vaste haakt, behalve in 
steek 3, 6, 9 (enzovoort), waar je telkens twee vasten 
haakt. Wanneer je ‘haak 2 v in v 2, 9, 12’ leest, betekent 
dit dat je in de vermelde steken (in dit geval de 2e, 
9e en 12e steek) twee vasten haakt en in de overige 
steken één vaste. Lees je ‘haak elke 3e en 4e v samen’, 
dan betekent dit dat je in alle steken een vaste haakt, 
behalve in elke derde steek. Daar begin je telkens met 
een mindering.
 
AMIGURUMIGALERIJ 
Bij elk patroon vind je een weblink en een QR-code. Die 
wijzen je naar de online galerij van de knuffel in kwestie. 
Laat je afgewerkte amigurumi zien, doe inspiratie op in 
de garen- en kleurkeuzes van andere hakers en deel in 
het haakplezier! Volg de link of scan de QR-code met je 
smartphone. Smartphones met iOS kunnen de QR-code 
automatisch scannen met hun camera. Voor smartpho-
nes met Android zal je misschien eerst een app moeten 
installeren die QR-codes kan lezen.
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WELKE STEKEN ZIJN ER?
Misschien is het voor jou wel de eerste keer dat je 
amigurumi maakt en wil je graag wat uitleg bij de basis-
steken. 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 
figuurtje begint te haken. Het zal je helpen om de patro-
nen en afkortingen sneller te begrijpen, zonder voort-
durend naar deze pagina’s te moeten terugbladeren.

VIDEO-INSTRUCTIES
Bij elke steekuitleg hebben we een URL en QR-code 
toegevoegd die je naar onze online video-instructie 
brengt, die toont de techniek stap voor stap om je te 
helpen deze nog sneller te beheersen. Volg de link of 
scan de QR-code met je smartphone. Telefoons met 
iOS scannen de QR-code automatisch in cameramodus. 
Voor telefoons met Android zal je misschien eerst een 
app moeten installeren die QR-codes kan lezen.

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. Trek 
de draad door de lus die zich al op je haak-
naald bevindt (3). Je hebt nu een eerste losse 
gehaakt. Herhaal deze stappen, zoals aan-
gegeven in het patroon, om een ketting (4) 
van meerdere lossen te haken.

DE VASTE (afkorting: v) 
Wanneer je een nieuwe rij vasten begint, haak 
je een keerlosse om hoogte te winnen. Steek 
je haaknaald in het gaatje in het midden van 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 vaste in de volgende steek (5).

Scan of bezoek 
www.stitch.show/ch  

voor video-instructies.

Scan of bezoek 
www.stitch.show/sc  

voor video-instructies.
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DE HALVE VASTE (afkorting: hv) 
Plaats de haaknaald in de volgende steek (1). 
Wikkel het garen over de haaknaald. Trek de 
draad door de steek en onmiddellijk door de 
lus op je haaknaald (2).

HET HALF STOKJE (afkorting: hst)
Wanneer je een nieuwe rij halve stokjes begint, haak je 
twee lossen om hoogte te winnen. Sla je garen over je 
haaknaald van achteren naar voren. Plaats nu je haak-
naald in de volgende steek (1). Wikkel het garen over de 
haaknaald en trek de draad door de steek. Je hebt nu drie 
lussen op je haaknaald (2). Wikkel 
het garen opnieuw over de haaknaald 
en trek de draad  door alle drie de lussen 
op je haaknaald (3).  Dit is je eerste half
stokje. Om verder te gaan, breng je je 
garen weer over de haaknaald en steek 
je de haaknaald in de volgende steek (4).

HET STOKJE (afkorting: st)  
Wanneer je een nieuwe rij stokjes begint, haak je drie 
lossen om hoogte te winnen. Sla het garen over je haak-
naald van achteren naar voren. Steek nu je haaknaald in 
de volgende steek (1). Wikkel het garen over de haak-
naald en trek de draad door de steek. Je hebt nu drie 
lussen op je haaknaald (2). Wikkel het garen opnieuw 
over de haaknaald en trek de draad door de eerste twee 
lussen op de haaknaald (3). Je hebt nu nog twee lussen 
op je haaknaald. Wikkel het garen nog 
een laatste keer over de haaknaald en 
trek de draad door beide lussen (4). 
Je stokje is klaar. Om verder te gaan, 
breng je het garen weer over de 
haaknaald en steek je de haaknaald in 
de volgende steek (5).

1

2

3

Scan of bezoek 
www.stitch.show/slst voor video-instructies.

Scan of bezoek 
www.stitch.show/hdc  
voor video-instructies.

Scan of bezoek 
www.stitch.show/dc  

voor video-instructies.



MEERDEREN
Om te meerderen haak je twee vasten in een-
zelfde steek. In het patroon lees je bijvoorbeeld: 
‘haak 2 v in elke 3e v’. Dit betekent dat je in alle 
steken een vaste haakt, behalve in elke derde 
steek, daar haak je telkens twee vasten. Wan-
neer je ‘haak 2 v in v 2, 9, 12’ leest, betekent dit 
dat je in de vermelde steken twee vasten haakt 
en in de overige steken één vaste.
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HET DUBBEL STOKJE (afkorting: dst) 
Wanneer je een nieuwe rij dubbele stokjes begint, 
haak je vier lossen om hoogte te winnen. Sla het 
garen tweemaal over je haaknaald van achteren 
naar voren. Steek nu je haaknaald in de volgende 
steek (1). Wikkel het garen over de haaknaald 
en trek de draad door de steek. Je hebt nu vier 
lussen op je haaknaald (2). Wikkel het garen 
opnieuw over de haaknaald en trek de draad 
door de eerste twee lussen op de haaknaald (3). 
Herhaal deze laatste stap tweemaal (4 & 5). Je 
dubbel stokje is klaar. Om verder te gaan, breng 
je het garen weer tweemaal over de haaknaald 
en steek je de haaknaald in de volgende steek. 

ONZICHTBAAR MINDEREN 
Plaats de haaknaald in de voorste lus van de 
eerste steek. Steek nu onmiddellijk je haak-
naald in de voorste lus van de tweede steek (1). 
Je hebt nu drie lussen op je haaknaald. Wikkel 
het garen over de haaknaald en trek de draad 
door de eerste twee lussen (2). Wikkel het 
garen opnieuw over je haaknaald en trek de 
draad door de twee resterende lussen (3). Dit 
is een onzichtbare mindering. In het patroon 
lees je bijvoorbeeld: ‘haak elke 3e en 4e v 
samen’. Dit betekent dat je in alle steken een 
vaste haakt, behalve in elke derde steek. Daar 
begin je telkens met een mindering. 

Scan of bezoek 
www.stitch.show/inc  
voor video-instructies.

Scan of bezoek 
www.stitch.show/tr  

voor video-instructies.

Scan of bezoek 
www.stitch.show/dec  
voor video-instructies.
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MEERDERE STEKEN ONZICHTBAAR MINDEREN 
Af en toe minderen we meer dan twee steken gelijktijdig. In 
dit voorbeeld tonen we een onzichtbare mindering met drie 
vasten. Steek de haaknaald in de voorste lus van de eerste 
steek. Steek nu onmiddellijk je haaknaald in de voorste lus 
van de tweede steek en de voorste lus van de derde 
steek (1). Je hebt nu vier lussen op je haak-
naald. Wikkel het garen over de haaknaald 
en trek de draad door de eerste drie lussen (2).
Wikkel het garen opnieuw over je haaknaald en 
trek de draad door de twee resterende lussen (3). 
Dit is een onzichtbare mindering met drie vasten.

1 2

3
Scan of bezoek 

www.stitch.show/sc3tog  
voor video-instructies.

TWEE HALVE STOKJES MINDEREN 
Sla het garen over je haaknaald van achteren naar voren. 
Steek de haaknaald in de volgende steek (1). Wikkel het 
garen over je haaknaald en trek de draad door de steek. 
Je hebt nu drie lussen op je haaknaald. Herhaal dit nu 
vanaf het begin in de volgende steek (2). 
Je hebt nu vijf lussen op je haaknaald. 
Wikkel het garen nog een laatste keer 
over je haaknaald (3) en trek de draad 
door alle lussen op je haaknaald. Je hebt 
nu twee halve stokjes geminderd.

TWEE STOKJES MINDEREN 
Sla het garen over je haaknaald van achteren naar voren. 
Steek de haaknaald in de volgende steek (1). Wikkel 
het garen over je haaknaald en trek de draad door de 
steek. Je hebt nu drie lussen op je haaknaald. Wikkel 
het garen opnieuw over de haaknaald en trek de draad 
door de eerste twee lussen op de haaknaald. Je hebt nu 
nog twee lussen op je haaknaald. Herhaal dit 
nu vanaf het begin in de volgende steek. 
Je hebt nu drie lussen op je haaknaald. 
Wikkel het garen nog een laatste keer 
over je haaknaald (2) en trek de draad 
door alle lussen op je haaknaald. Je hebt 
nu twee stokjes geminderd.

2
1 2

1 2

3

Scan of bezoek 
www.stitch.show/hdcdec 

voor video-instructies.

Scan of bezoek 
www.stitch.show/dcdec 

voor video-instructies.


