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2 – Over dit boek

Welkom in het koninkrijk van het Minivolkje! 

Het is feest! De koning en koningin geven een 
groot bal en alle haakliefhebbers zijn  

uitgenodigd. De trommelaar verspreidt het 
heuglijke nieuws over het hele land. Dat jij er 
ook bij zou zijn, wist de astronoom natuurlijk 
allang, dat stond in de sterren geschreven. 

Hopelijk halen de nar en de fee geen geintjes 
uit met het garen. De prins brengt een bezoekje 

aan het dorp, samen met zijn trouwe ridder te 
paard en zijn lieve zussen, de mooie prinsessen. 

Ze kopen groenten bij het marktmeisje, wol 
bij het herderinnetje, melk bij het melkmeisje, 

honing bij de imker en bloemen bij het  
bloemenmeisje. Maar op de terugweg moeten 
ze oppassen voor alle rovers, dieven en draken 

die op de loer liggen om de prinsessen te  
bestelen! Gelukkig beschermt de tovenaar hen 

met een speciale spreuk. 

Haak dit bruisende koninkrijkje zelf en ontdek 
nog meer verrassingen! Elk minipersonage past 

precies in een kleine hand, zodat dromertjes 
eindeloos met dit Minivolkje kunnen spelen. 

Voeg naar hartenlust nieuwe hoedjes en kapsels 
toe, en tover nog meer personages tevoorschijn 

in je eigen amigurumi-fantasiewereld!

Veel haakplezier!

Olka
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Wat heb je nodig?

Kleurrijk garen
Bij elk patroon in dit boek vind je een opsomming van de ge -
bruikte materialen en de garendiktes. Zelf heb ik Schachenmayr 
Catania Originals gebruikt, een gemerceriseerd katoengaren: 
100% katoen, 50g/125m (5-draads – sportgaren). Maar je 
kunt gerust voor een ander soort garen kiezen. Verschillende 
soorten katoen, acryl en wol zijn geschikt, zolang je er de 
gepaste haaknaald voor gebruikt.
De hoeveelheid garen die je nodig hebt, is afhankelijk van 
hoe los of strak je haakt. Je kunt restjes van andere projecten 
gebruiken of beginnen met een nieuwe bol garen. Met één 
bolletje van een kleur kom je meestal toe.

Haaknaalden
Er bestaan niet alleen veel verschillende soorten draad, maar 
ook haaknaalden komen in alle soorten en maten. Grotere 
haaknaalden maken grotere steken dan kleinere. Het is 
belangrijk om haaknaald en garen juist te combineren. In de 
tabel hieronder vind je voor elke garensoort de naalddikte die 
wordt aangeraden. Voor amigurumi gebruik je echter over 
het algemeen een haaknaald die twee tot drie maten kleiner 
is dan de haaknaald die voor je garen wordt aangeraden. Het 
haakwerk moet heel strak zijn, zonder gaatjes waardoor de 
vulling kan ontsnappen. Daarom gebruik je beter een iets klei-
nere 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 ergono-
misch handvat.

Stitch marker of markeerring
Een markeerring is een klein klemmetje in metaal of plastic. 
Het is een eenvoudig hulpmiddel om de tel niet kwijt te raken 
en na te gaan of je in elke ronde het juiste aantal steken hebt 
gemaakt. Met je markeerring duid je steeds de laatste steek 
van een ronde aan.

Vulling
Om de amigurumi op 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 minipersonages worden veiligheidsoogjes 
gebruikt. Let wel op wanneer je de veiligheidsoogjes bevestigt: 
zodra je het ringetje vastklikt, kun je het niet meer verwijderen. 
Test daarom eerst of de oogjes op de juiste plaats staan voordat 
je ze sluit. 
De gezichtsuitdrukking 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.

4 – Basismaterialen

METRISCH MATENSYSTEEM 
HAAKNAALDDIKTEN

NUMMER (SYMBOOL)

CATEGORIENAAM

BRITSE BENAMING
GARENSOORT

AMERIKAANSE BENAMING
GARENSOORT

AMERIKAANS MATENSYSTEEM 
HAAKNAALDDIKTEN*

1 2 3 4 5 6

super�jn �jn licht medium dik superdik

2,25 tot 3,5 mm  3,5 tot 4,5 mm 4,5 tot 5,5 mm 5,5 tot 6,5 mm 6,5 tot 9 mm 9 mm en dikker

B-1 tot E-4 E-4 tot 7 7 tot I-9 I-9 
tot K-10 1/2

K-10 1/2 
tot M-13

M-13 en dikker

sokkengaren sportgaren dik dubbeldik stevig superdik

3-draads 4-draads dubbele draad 
(DK)

medium stevig super stevig

*

* Voor amigurumi gebruik je over het algemeen een haaknaald die twee of drie maten kleiner is dan wat op het garenlabel en in deze tabel wordt aanbevolen.
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Wat moet je weten voor je eraan begint?

Moeilijkheidsgraad
Gemakkelijk (qqq)  Medium (qqq)  Ervaren (qqq)
Bij elk patroon in dit boek staat een moeilijkheidsgraad aange-
geven. Als je nog niet veel ervaring hebt met het haken van 
amigurumi, begin je het best met een eenvoudig patroon. 
Wanneer je een gemakkelijk patroon zonder struikelen afge-
werkt hebt, ben je klaar om patronen met meerdere kroontjes 
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 in ronde 3, 4 én 5 de daaropvolgende steken haakt. 
Haken in rondes kan best verwarrend zijn, omdat er geen 
duidelijke aanduiding is waar een nieuwe ronde begint en de 
vorige eindigt. Om de rondes bij te houden, kun je het einde 
van een ronde aanduiden met een markeerring of veilig-
heidsspeld. Na het haken van de volgende ronde, moet je net 
boven je markeerring eindigen. Verplaats je markeerring aan 
het eind van elke ronde om bij te houden waar je zit.

• 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’. Je eindigt de 
rij met een keerlosse en draait je haakwerk om aan de vol-
gende rij te beginnen. Tel deze keerlosse niet als een steek 
en sla hem over als je aan de volgende rij begint (tenzij 
anders vermeld). 

• 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 ste-
ken even na. Een markeerring helpt je bij het tellen.

• Wanneer bepaalde elementen in het patroon herhaald 
worden, zetten we ze tussen haakjes en vermelden we hoe 
vaak ze herhaald moeten worden. Zo wordt het patroon 
korter en overzichtelijker.

Wat moet je weten voor je eraan begint? – 5 

 Losse Halve vaste Vaste Half stokje Stokje

DIAGRAMMEN
Bij sommige patronen gebruiken we een diagram om een lastig 
onderdeel beter uit te leggen. In deze diagrammen wordt elke 
steek door een symbool voorgesteld.

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

De vaste is de basissteek in alle patroontjes. Wanneer je de in-
structie ‘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. Zo kom je op 
de onlinegalerij van het figuurtje in kwestie. Laat je afgewerkte 
amigurumi aan anderen 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. 

Verschil tussen V- en X-vormige vaste steken
Als je al wat haakervaring hebt, heb je misschien wel gemerkt dat 
mijn steken er een beetje anders uitzien dan je gewend bent. In 
plaats van het garen over mijn haaknaald te wikkelen, wikkel ik 
het onder mijn haaknaald, ik gebruik dus de ‘yarn under’-tech-
niek. Het resultaat is een X-vormige vaste steek, in plaats van 
een V-vormige vaste steek.
Behalve dat het er anders uitziet, zijn er nog enkele andere verschillen:
• X-vormige vaste steken zijn veel vaster, waardoor het resultaat 

kleiner is. De stof die met V-vormige vaste steken is gemaakt, 
is dan weer soepeler, waardoor de knuffeltjes zachter zijn.

• V-vormige vaste steken verschuiven bij elke ronde een stukje, 
waardoor het lijkt alsof je haakwerk naar één kant leunt. Bij 
X-vormige vaste steken zal dat minder snel gebeuren, wat een 
mooier resultaat oplevert als je met de jacquardtechniek haakt.

• De X-vormige vaste steek ziet eruit als een half stokje als je 
strepen in verschillende kleuren haakt.
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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 basissteken. Met de 
steken die we op de volgende pagina’s uitleggen, kun 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 patronen en afkortingen sneller te begrijpen, 
dan hoef je niet steeds naar deze pagina’s terug te bladeren.

Video-instructies
Bij elke steekuitleg hebben we een weblink en QR-code toege-
voegd die je naar onze online video-instructie brengt, die toont de 
techniek stap voor stap om je te helpen deze nog sneller onder de 
knie te krijgen. Volg de link of scan de QR-code met je smart-
phone. Telefoons met iOS scannen de QR-code automatisch in 
cameramodus. Voor telefoons met Android zul je misschien eerst 
een app moeten installeren die QR-codes kan lezen.

DE LOSSE  (afkorting: l)
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 haaknaald bevindt (3). Je 
hebt nu een eerste losse gehaakt. Herhaal deze 
stappen, zoals aangegeven in het patroon, om 
een ketting (4) van meerdere lossen te haken.

DE VASTE  (afkorting: v)
Deze steek wordt in dit boek het vaakst ge-
bruikt. 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 de draad door de steek 
(2). Je hebt nu twee lussen op je haaknaald. 
Wikkel het garen opnieuw 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 ga naar 
www.stitch.show/ch 
voor video-instructies.

Scan of ga naar 
www.stitch.show/sc 

voor video-instructies.

6 – Steken
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DE HALVE VASTE  (afkorting: hv)
Deze steek wordt gebruikt om verschillende 
delen aan elkaar vast te maken of om een werk 
mooi af te hechten. 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 haaknaald 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). Je 
hebt nu een half stokje gehaakt. 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 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 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 haak-
naald. Wikkel het garen nog een laatste keer 
over de haaknaald en trek de draad door beide 
lussen (4). Je hebt nu een stokje gehaakt. 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 ga naar 
www.stitch.show/hdc 
voor video-instructies.

Scan of ga naar 
www.stitch.show/dc 
voor video-instructies.

1

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

Steken – 7 
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HET DUBBEL STOKJE  (afkorting: dst)
Wanneer je een nieuwe rij dubbele stokjes be-
gint, 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 hebt nu een dubbel stokje 
gehaakt. Om verder te gaan, breng je het garen 
weer tweemaal over de haaknaald en steek je 
de haaknaald in de volgende steek.

MEERDEREN 
Om te meerderen haak je twee vasten in 
eenzelfde steek. In het patroon lees je bijvoor-
beeld: ‘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. Wanneer 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.

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

Scan of ga naar 
www.stitch.show/tr 

 voor video-instructies.

8 – Steken

HET DRIEDUBBEL STOKJE  (afkorting: ddst)
Een driedubbel stokje lijkt op het dubbel stokje. 
Sla het garen driemaal 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. 
Wikkel het garen opnieuw over de haaknaald en 
trek de draad door de eerste twee lussen op de 
haaknaald. Herhaal deze laatste stap driemaal, 
tot je nog maar één lus op je haaknaald hebt. Je 
hebt nu een driedubbel stokje gehaakt.

Scan of ga naar 
www.stitch.show/dtr 
voor video-instructies.

1
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ONZICHTBAAR MINDEREN
Onzichtbaar minderen is een techniek die ervoor 
zorgt dat de afnamesteek er net zo uitziet als 
de andere steken in de rij, met als resultaat een 
gelijkmatig gehaakte stof. Plaats de haaknaald 
in de voorste lus van de eerste steek. Steek nu 
onmiddellijk je haaknaald 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). Je hebt nu een onzichtbare mindering ge-
haakt. 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 ga naar 
www.stitch.show/dec 
voor video-instructies.

Steken – 9 

2

3

1
TWEE HALVE STOKJES MINDEREN
Sla het garen over je haaknaald van achteren 
naar voren. Plaats 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 en trek de 
draad door alle lussen op je haaknaald (3). Je 
hebt nu twee halve stokjes geminderd.

21

TWEE STOKJES MINDEREN
Sla het garen over je haaknaald van achteren naar 
voren. Plaats 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 haak-
naald. 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). 
Je hebt nu twee stokjes geminderd.

Scan of ga naar 
www.stitch.show/

hdcdec voor video-in-
structies.

Scan of ga naar 
www.stitch.show/dcdec 

voor video-instructies.
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TWEE DUBBELE STOKJES MINDEREN
Sla het garen tweemaal over je haaknaald van 
achteren naar voren. Plaats de haaknaald in de 
volgende steek (1). Wikkel het garen over je 
haaknaald en trek de draad door de steek. Je 
hebt nu vier lussen op je haaknaald. Wikkel het 
garen over je haaknaald en trek de draad door de 
eerste twee lussen op je haaknaald. Je hebt nu 

21

10 – Steken

2

1

3
4

5

6

HAKEN ROND EEN KETTING LOSSEN
Sommige patronen beginnen met een ovaal in 
plaats van een cirkel. Een ovaal maak je door 
rond een ketting lossen te haken, in plaats 
van rond een magische ring. Haak een ketting 
lossen met zoveel lossen als aangegeven in het 
patroon. Sla de eerste losse over (1) en haak 
een vaste in de volgende losse (2, 3). Haak je 
steken in elke losse, zoals aangegeven in het 
patroon. De laatste steek voordat je omdraait is 
gewoonlijk een meerderingssteek (4). Draai nu 
je haakwerk en haak verder in de onderzijde van 
de ketting lossen. De onderzijde heeft slechts 
één lusje, steek je haaknaald onder dit ene lusje 
en maak je steek zoals je gewend bent (5). Als 
je klaar bent, moet je laatste steek zich naast de 
eerste steek die je hebt gehaakt bevinden (6). 
Nu kun je verder in rondes haken.

Scan of ga naar 
www.stitch.show/oval 
voor video-instructies.

1 2

HAKEN DOOR DE VOORSTE LUS OF HAKEN 
DOOR DE ACHTERSTE LUS
Wanneer je een vaste haakt, heb je bovenaan je 
haakwerk twee lusjes: de lus die naar je toe ge-
richt is (voorste lus (1)) en de lus die van je weg 
ligt (achterste lus (2)). Wanneer gevraagd wordt 
om enkel door de voorste of de achterste lus te 
haken, steek je je haaknaald niet onder beide 
lussen, maar enkel onder de betreffende lus en 
maak je je steek verder zoals je gewend bent. 

Scan of ga naar 
www.stitch.show/ 

FLO-BLO  
voor video-instructies.

nog drie lussen op je haaknaald. Wikkel het garen weer over je haaknaald en trek de draad door de eerste twee 
lussen op je 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 dubbele stokjes geminderd.

Scan of ga naar 
www.stitch.show/trdec 

voor video-instructies.
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DE MAGISCHE RING
Een magische ring is de ideale manier om te be-
ginnen met het haken van een rondje. Het voor-
deel van deze methode is dat er geen zichtbaar 
gaatje in het midden van je rondje overblijft. Vorm 
een ring met je garen (1). Steek je haaknaald 
door deze ring en haal de lange draad door de 
ring (2). Trek de draad niet te strak, je hebt een 
losse ring nodig. Houd de ring vast met je duim 
en wijsvinger en wikkel de lange draad over je 
middelvinger (3). Maak een losse door je garen 
over je haaknaald te wikkelen en door de lus op 
de haaknaald te halen (4). Trek de losse aan (5). 
Vervolgens ga je met je haaknaald onder de ring, 
wikkel je het garen over je naald (6) en trek je de 
draad naar voren door de ring. Je hebt nu twee 
lussen op je haaknaald. Wikkel het garen nog-
maals over de haaknaald en trek het door beide 
lussen op je haaknaald (7). Je hebt nu een eerste 
vaste in de ring gehaakt (8). Haak verder tot je 
het vereiste aantal steken hebt, zoals vermeld 
in het patroon. Neem nu het korte eindje en trek 
zachtjes (9). Je ziet dat een van de twee draden 
in de ring schuift. Trek tot het rondje zich volledig 
sluit (10). Je kunt nu een tweede ronde beginnen 
in de eerstvolgende steek. Het is handig om je 
laatste steek te markeren met een markeer-
ring, zodat je straks weet waar je begonnen was. 
Ben je niet zo’n fan van de magische ring, dan 
kun je de volgende techniek gebruiken: haak 
twee lossen, haak vervolgens evenveel vasten 
als aangegeven staat voor de magische ring in de 
tweede losse en sluit met een halve vaste.

1
2

4
3

7
8

6

5

9

10

Scan of ga naar 
www.stitch.show/magicring 

voor video-instructies.

Steken – 11 

1 2

DE SPECIALE PICOTSTEEK
Haak twee lossen. Steek je haaknaald in de 
voorste lus en bovenste balk van de onderkant 
van de laatste steek (1). Wikkel het garen over 
de haaknaald. Trek de draad door de steek en 
onmiddellijk door de lus op je haaknaald (2). Je 
hebt nu een speciale picotsteek gehaakt.

Scan of ga naar 
www.stitch.show/

specialpicot voor video-in-
structies. 

garen

garen

uiteindeuiteinde
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1 2

3

DE NOPPENSTEEK
De noppensteek maakt een kleine bobbel in je 
haakwerk. Een nop kun je zien als een groepje 
stokjes in eenzelfde steek. In dit voorbeeld 
maken we een nop met drie stokjes. Je kunt de 
nop uiteraard ook met meer stokjes maken. Sla 
je garen over je haaknaald van achteren naar 
voren. Plaats nu je haaknaald 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. Wikkel het garen op-
nieuw over de haaknaald en trek de draad door 
de eerste twee lussen op je haaknaald. Dit is je 
eerste half stokje. Je hebt nog twee lussen op 

Scan of ga naar 
www.stitch.show/bobble 

voor video-instructies.

12 – Steken

DE LANGE VASTE  (afkorting: vv)
Haak niet in de twee lussen van de volgende 
steek, maar in de overeenstemmende steek in 
de ronde eronder (1). Wikkel het garen over de 
haaknaald en trek de draad door de steek. Je 
hebt nu twee lussen op je haaknaald. Wikkel 
het garen opnieuw over de haaknaald en trek 
de draad door alle lussen op je haaknaald (2). 
Je hebt nu een lange vaste gehaakt.

Scan of ga naar 
www.stitch.show/spike 

voor video-instructies.

1

2

1

2

ONZICHTBAAR VAN KLEUR WISSELEN
Wanneer je van een kleur naar een andere wilt 
overstappen, haak je tot twee steken voor de 
kleurwisseling. Begin de volgende vaste zoals 
gewoonlijk. Op het moment dat je twee lussen 
op je haaknaald hebt, wikkel je de nieuwe 
kleur garen rond je haaknaald (1) en haal je de 
nieuwe draad door de resterende lussen (2). 
Om een nette kleurwisseling te maken, haak je 
de volgende steek een halve vaste in plaats van 
een vaste. Trek die niet te strak aan. Leg een knoopje in de losse eindjes en zorg ervoor dat ze aan de binnenkant 
van je haakwerk blijven.

Scan of ga naar 
www.stitch.show/
colorchange voor 
video-instructies.

je haaknaald (2). Herhaal deze stappen tweemaal vanaf het begin in dezelfde steek. Je hebt nu vier lussen op je 
haaknaald. Wikkel het garen over je haaknaald en trek de draad door alle vier de lussen op je haaknaald (3). Je 
hebt nu een nop met drie stokjes gehaakt. Haak een nop met evenveel stokjes als aangegeven in het patroon.
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Steken – 13 

2

1

Scan of ga naar 
www.stitch.show/

fastenoff 
voor video-instructies.

ONZICHTBAAR AFHECHTEN
Knip je draad door en trek het uiteinde door 
de laatste steek (1). Haal je garen door een 
stopnaald. Sla één steek over en rijg de naald 
in de volgende steek (2). Steek de naald weer 
midden in dezelfde steek waar je uitkwam (3). 
Hecht af. Verberg het eindje garen. Deze steek 
wordt in dit boek de ‘sluitsteek’ genoemd.

3

2
1

AFHECHTEN
Als je klaar bent met haken, knip dan de draad 
een eindje van je laatste steek door. Trek 
de draad volledig door de laatste lus (1). Je 
hebt nu een afgewerkte knoop. Haal je garen 
door een stopnaald en rijg de draad door de 
achterste lus van de volgende steek (2). Op die 
manier blijft de knoop onzichtbaar in je haak-
werk. Je kunt dit stukje garen ook gebruiken 
om de verschillende delen van je amigurumi 
aan elkaar vast te maken.

Scan of ga naar 
www.stitch.show/fastenoff-invisible voor 

video-instructies.

DE MATRASSTEEK
De matrassteek is een naaisteek. Leg de 
randen van de twee onderdelen tegen elkaar. 
Steek de stopnaald van achteren naar voren 
tussen twee steken op het eerste deel. Steek 
je naald vervolgens van achteren naar voren in 
de overeenstemmende steek van het tweede 
deel (1). Trek de draad door de steek. Steek de 
stopnaald van voren naar achteren tussen de 
volgende twee steken van het tweede deel (2) 
en trek de draad erdoor. Keer terug naar het 
eerste deel en steek de stopnaald van voren 
naar achteren naar voren, achter de verticale 
balk waar de draad uitkomt (3). Trek de draad 
aan en herhaal. 

Scan of ga naar 
www.stitch.show/

mattress 
voor video-instructies.

1 2

3
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DE STIKSTEEK
De stiksteek is een naaisteek. Het resultaat is 
een mooie ononderbroken rij rechte steken. 
Steek je stopnaald langs achteren in je haak-
werk en naai één rechte steek, zo groot als 
één vaste. Ga verder, kom even verderop weer 
boven (1) en steek je naald vervolgens weer in 
het gat aan het einde van de laatste steek die je 
net hebt gehaakt (2).

DE DWARSSTEEK
De dwarssteek is een naaisteek. Het resultaat is 
een reeks steken die op een ladder lijkt. Leg de 
randen tegen elkaar en haal je draad door een 
stopnaald. Naai heen en weer tussen de randen, 
onderaan insteken en bovenaan uitkomen in 
de ene rand, vervolgens bovenaan insteken en 
onderaan uitkomen aan de andere rand.

DE RIJGSTEEK
De rijgsteek is een naaisteek. Het resultaat is 
een mooie ononderbroken rij rechte steken. 
Steek je stopnaald langs achteren in je haak-
werk en naai één rechte steek over je stof (1), 
zo groot als één vaste. Ga verder, beweeg je 
stopnaald onder je stof en kom in de volgende 
steek weer boven (2).

14 – Steken

1 2

1 2

Scan of ga naar 
www.stitch.show/ladder 

voor video-instructies.

Scan of ga naar 
www.stitch.show/

backstitch
 voor video-instructies.

Scan of ga naar 
www.stitch.show/

running 
voor video-instructies.

FRANS KNOOPJE
Het Frans knoopje is een naaisteek. Steek de 
stopnaald van achteren naar voren door de steek 
waar je het knoopje wilt maken. Houd de punt 
van de naald plat tegen het haakwerk en wikkel 
het garen twee keer om de naald (1). Trek de 
naald voorzichtig door deze lussen, zodat je een 
dubbele knoop krijgt. Steek de naald in de steek 
naast het knoopje (2) – niet in dezelfde steek, 

Scan of ga naar 
www.stitch.show/

frenchknot 
voor video-instructies. 1 2

want dan verdwijnt het – en hecht aan de achterkant vast.
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