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Beste haakfan,

Net toen je dacht dat je je haaknaald en garen 
even kon opbergen, verschijnt Zoomigurumi 10! 
Deze vrolijke verjaardagseditie in de succesvolle 
Zoomigurumireeks laat je kennismaken met 15 
gloednieuwe amigurumi. Strek je haakspieren en zoek 
een comfortabel plekje, want wij haken gezellig door!

De haakbeestjes in deze schattige collectie willen je 
graag hun speciale haak- en maaktips meegeven. 
Haak een imposante manenring voor Levi de leeuw, 
geef Gary de gorilla een knap gezichtje, maak pluizige 
oortjes voor Kai de koala en geef Max de muis zilveren 
snorharen. En er is nog veel meer te ontdekken!

Zowel beginners als geoefende hakers kunnen met 
deze 15 patronen aan de slag. De instructies zijn 
voorzien van heldere afbeeldingen en vooraan in het 
boek lichten we alle steken toe die je zal gebruiken. Zo 
is het maar een kleine stap om zelf aan te slag te gaan.

Heb je een figuurtje gemaakt en wil je je werk en passie 
voor amigurumi delen met je medehaakfans? Aarzel niet 
om je foto’s te posten op www.amigurumi.com/3400 of 
deel ze op Instagram met de hashtag #zoomigurumi10. 

Veel plezier bij het haken!

Joke
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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 gebruik-
ten niet beschikbaar is in België of Nederland. We 
vermelden daarom enkel de kleur en de dikte van 
het garen dat de ontwerpers kozen, zodat je gemak-
kelijk een alternatief kan vinden in je handwerk-
winkel. 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 combine-
ren 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 afhan-
kelijk van hoe los of strak je haakt. Je kan restjes van 
andere projecten gebruiken of beginnen 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 waaruit de vulling kan ontsnap-
pen. Daarom gebruik je beter een iets kleinere haak-
naald dan vermeld staat op het label van je garen. 

Haaknaalden zijn meestal gemaakt van alumini-
um of staal. Metalen haaknaalden glijden gemakke-
lijker door de steken. Kies bij voorkeur een haak-
naald 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 amigurumi worden veiligheidsoogjes 
gebruikt. Ze bestaan in alle soorten en maten. Let 
wel op wanneer je ze 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 worden geborduurd. Dat wordt aanbevolen wan-
neer 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 ( )
Bij elk patroon in dit boek staat een moeilijkheids-
graad aangegeven. Je begint het best met een een-
voudig patroon. Wanneer je een gemakkelijk patroon 
zonder struikelen afgewerkt hebt, ben je klaar om 
patronen met twee of zelfs drie sterren te haken.  

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 de daaropvol-
gende steken haakt in ronde 3, 4 én 5.

Hoewel we meestal in rondes haken, gebeurt het 
af en toe dat we naar rijen overschakelen. Wanneer 
we overgaan naar rijen, vind je vooraan de regel  
‘Rij + een cijfer’. Aan het einde van een rij haak je een 
losse (dit noemen we een keerlosse) en 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.

Instructies tussen ronde haakjes worden herhaald vol-
gens het aantal dat vermeld wordt achter de haakjes.

In dit boek worden afkortingen gebruikt. De bete-
kenis van elke afkorting vind je op de pagina’s met 
de basissteken. In het begin leest dat misschien wat 
minder vlot, maar het went snel.

De vaste is de basissteek in alle patroontjes. Wan-
neer 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. Wanneer je 'haak v 3&4, 7&8 samen' 
leest, betekent dit dat je de steken, verbonden met 
een &-teken, samen haakt. 

Amigurumi-galerij

In de materiaallijst vind je telkens een weblink  
en een QR-code. Die verwijzen 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 smartphones met Android zal je misschien eerst 
een QR-lezer-app moeten installeren.
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