
4 – OVER DIT BOEK

Hoi!

Het boek dat je nu in je handen houdt, is een 

kinderdroom die uitkomt. Ik was negen jaar oud 

toen mijn moeder me leerde haken en de reden 

waarom ik het zo graag wilde leren had iets te 

maken met kleding. Je raadt het al, ik had een 

hoop knuffels en poppen die ik wilde aankleden 

met schattige kleertjes en accessoires. Ik kon 

toen enkel kleine sjaaltjes haken, maar ik was 

zo trots en dat was alles wat ik nodig had. De 

rest van de poppenoutfits kon ik er gewoon bij 

fantaseren, die kracht heb je als negenjarige 

speelvogel.

Toen ik aan amigurumi begon, kwam de liefde 

voor poppenkleertjes weer helemaal terug. 

Ik ben duizenden uren bezig geweest met de 

jurkjes, jassen, hoeden en meer voor dit boek, 

ik heb honderden steken geteld en misschien 

wel een miljoen verschillende tekeningen 

gemaakt met verschillende kleuren, vormen 

en afmeting en. En ik ben zo gelukkig met het 

resultaat! Eindelijk heb ik een hele gehaakte  

kleerkast voor mijn favoriete amigurumi 

gemaakt en ik kan niet wachten om je alles te 

laten zien. Heel veel haakplezier gewenst!

Soledad

Soledad leeft en werkt in Patagonië (Argentinië), in de 
vallei van Rίo Negro. Haar moeder leerde haar haken 
toen ze negen jaar oud was. Ze ontdekte amigurumi 
toen ze zwanger was van haar derde kind en op zoek 
ging naar inspiratie om de kamer van de nieuwe baby 
te decoreren. Haar eerste amigurumi was een schaapje 
en zette haar liefde voor haken weer in beweging. 
Nadat ze heel veel verschillende garens, haaknaalden 
en patroontjes had uitgeprobeerd, besefte ze dat ze 
het liefst van al nieuwe ontwerpen maakt. En dat  
is hoe Madelenόn werd geboren. Over de naam:  
telkens als ze als kind aan het haken was, zei haar  
groot moe der tegen haar dat ze haakte ‘op dezelfde 
manier als Madelenόn’, haar overgrootmoeder. Ze 
overleed voor Soledad geboren werd en Soledad erfde 
niet alleen al haar prachige garens, maar volgens haar 
familie ook haar talent.
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DIT IS HUGO  ♥  Hugó is een actief en nieuwsgierig beertje. 
Hij maakt vóórtdurend plannen óm nieuwe dingen te leren óf 
nieuwe plekken te bezóeken. En net zóals elke beer, hóudt hij 
van eten. Je zal hem nóóit een lekker maaltje zien weigeren!

Móeilijkheidsgraad: *(*)
Gróótte: 21 cm (gehaakt met 
een haaknaald van 2 mm)

HUGO DE BEER / BASISPATROON MET TURQUOISE TSHIRT – 19 

HUGO DE BEER  
Basispatróón met turquóise T-shirt 

---------
LET OP!
→  Kies eerst de outfit van je diertje.  
Lees aandachtig de instructies voor het dierenlijfje dat het 
beste bij de outfit past, deze instructies kunnen verschillen  
van het basispatroon zoals hier beschreven. 
---------

BEEN (maak 2 stuks, begin in ecru garen voor de bruine beer 
of wit garen voor de ijsbeer)
Haak 7 l. We werken aan beide zijden van de ketting lossen 
(afbeelding 1).
R 1: sla de eerste losse over, begin in de tweede losse, haak  
5 v, haak 3 v in de volgende steek (afbeelding 2). We gaan 
verder aan de andere zijde van de ketting lossen, haak 4 v, 
haak 2 v in de volgende steek (afbeelding 3) [14] 
R 2: haak 2 v in v 1, 6, 7, 8, 9, 14 [20]
R 3: haak 2 v in v 2, 8, 10, 12, 13, 19 [26]
R 4: haak 2 v in v 2, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 24 [34]
R 5: haak 2 v in v 3, 13, 17, 21, 31, 34 [40]
Om Hugo zelfstandig te laten staan, kan je een stuk plastic  
of karton in elke voet steken. Plaats de voet op het plastic of 
karton en knip de vorm uit (afbeelding 4). Als je plastic ge
bruikt, kan je de zijkanten zachter maken met behulp van  
een nagelvijl. Plaats het stuk plastic of karton in de voet.
Wissel naar beige garen (enkel voor de bruine beer).
R 6: haak 40 v [40]
R 7: haak deze ronde enkel in de achterste lus, haak 
40 v [40]
R 8 – 10: haak 40 v [40]
R 11: haak v 12&13, 14&15, 16&17, 18&19, 22&23, 24&25, 
26&27, 28&29 samen [32]
R 12 – 14: haak 32 v [32]
Hecht af en verberg het eindje garen. Tel 10 steken terug  
vanaf het einde van R 14 van het eerste been en markeer deze 
steek met een markeerring. Tel 11 steken vooruit vanaf het 
einde van R 14 van het tweede been en markeer deze steek 
met een markeerring (afbeelding 5).

MATERIAAL 

 garen in  
l  beige (009) voor de bruine beer 
l  wit (001) voor de ijsbeer 
l  ecru (003) 
l  turquoise (073) 
l  lichtblauw  (063) (restje) 
l  donkerroze  (037) (restje)
l  zwart (100) (restje) 
2 mm haaknaald
2 zwarte veiligheidsoogjes (6 mm)
Plastic of karton om de benen te verstevigen
Stopnaald
Markeerringen
Schaar
Spelden
Fiberfill 

3 41 2



R 45: haak 2 v in elke 10e v [66]
R 46: haak 2 v in elke 11e v [72]
R 47: haak 2 v in elke 12e v [78]
R 48 – 53: haak 78 v [78]
R 54 – 55: haak 11 v, haak 2 v in de volgende steek, haak 
16 v, haak de volgende 2 steken samen, haak 18 v, haak de 
volgende 2 steken samen, haak 16 v, haak 2 v in de volgen
de steek, haak 11 v [78] 
R 56 – 63: haak 78 v [78] 
Plaats de veiligheidsoogjes tussen R 50 en 51 van het hoofd
je, uitgelijnd met de voeten, met 17 steken tussen beide. 
Borduur de wangen met donkerroze garen (afbeelding 5).  
Vul het lijfje, de nek en het hoofdje stevig op met fiberfill.
R 64: haak elke 12e en 13e v samen [72]
R 65: haak elke 11e en 12e v samen [66]
R 66: haak elke 10e en 11e v samen [60]
R 67: haak elke 9e en 10e v samen [54]
R 68: haak elke 8e en 9e v samen [48]
R 69: haak elke 7e en 8e v samen [42]
R 70: haak elke 6e en 7e v samen [36]
R 71: haak elke 5e en 6e v samen [30] 

R 72: haak elke 4e en 5e v samen [24] 
Vul het hoofdje tot hier op.
R 73: haak elke 3e en 4e v samen [18] 
R 74: haak elke 2e en 3e v samen [12] 
R 75: haak alle vasten twee per twee samen [6] 
Hecht af en laat een eindje garen hangen. Neem het over
blijvende stukje garen op je stopnaald. Haal het garen door 
de overblijvende steken en trek aan om het gaatje te sluiten. 
Verberg het eindje garen.

OOR (maak 2 stuks, in ecru garen)
R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke 2e v [9] 
R 3: haak 2 v in elke 3e v [12] 
R 4: haak 12 v [12]
R 5: haak 2 v in elke 4e v [15] 
R 6: haak 2 v in elke 5e v [18] 
R 7: haak 2 v in elke 3e v [24] 
R 8: haak 2 v in elke 4e v [30] 
R 9: haak 2 v in elke 5e v [36] 
R 10: haak 36 v [36]

7 85 6
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38 – RAY DE OLIFANT / BASISPATROON MET TURQUOISE TSHIRT RAY DE OLIFANT / BASISPATROON MET TURQUOISE TSHIRT – 39 

R 11: haak 2 v in elke 6e v [42]
R 12 – 16: haak 42 v [42]
De oren hoeven niet opgevuld te worden. Vouw het oor dicht 
en haak de volgende ronde door beide zijden om de opening 
te sluiten.
R 17: haak 21 v [21] (afbeelding 6) 
Vouw 1 zijkant van het oor naar binnen, zodat 5 steken elkaar 
overlappen. Haak 5 v door vier lagen om deze overlapping 
vast te maken. Let erop dat je het linker en rechteroor 
anders vouwt (afbeeldingen 78). Hecht af en laat een lang 
stuk garen hangen. 

ARM (maak 2 stuks, begin in ecru 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 – 6: haak 24 v [24] 
R 7: haak de volgende 4 vasten twee per twee samen, haak 3 
v, haak 2 v in de volgende steek, haak 2 v, haak 2 v in de vol
gende steek, haak 2 v, haak 2 v in de volgende steek, haak 2 
v, haak 2 v in de volgende steek, haak 3 v, haak de volgende 
4 vasten twee per twee samen [24]
R 8: haak 24 v [24]
Wissel naar turquoise garen.
R 9: haak 24 v [24] Markeer de laatste voorste lus van R 9. 
Dit helpt je om later de mouw te maken. Vul de arm op met 
fiberfill en blijf vullen naarmate je verder haakt.
R 10: haak deze ronde enkel in de achterste lus, haak 24 v [24]
R 11 – 12: haak 24 v [24]
R 13: haak elke 3e en 4e v samen [18]
R 14 – 16: haak 18 v [18]
Vul de arm tot hier op.
R 17: haak elke 2e en 3e v samen [12]
R 18 – 20: haak 12 v [12]
R 21: haak alle vasten twee per twee samen [6] 
Hecht af en laat een lang stuk garen hangen.

MOUW (in lichtblauw garen)
Houd de arm met de hand van je weg gericht en haal een lus 
lichtblauw garen naar boven in de gemarkeerde voorste lus 
van R 9. 

R 1: haak deze ronde enkel in de voorste lus, haak 24 v [24]
R 2: haak 24 v [24]
Hecht af en verberg de eindjes garen.

STAART (in ecru garen)
R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 6 v [6]
R 3: haak 2 v in elke 2e v [9] 
R 4 – 9: haak 9 v [9]
De staart hoeft niet opgevuld te worden. Vouw de staart dicht 
en haak de volgende ronde door beide zijden om de opening  
te sluiten.
R 10: haak 4 v [4] 
Hecht af en laat een lang stuk garen hangen. 

SLAGTAND (maak 2 stuks, in wit garen)
R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2 – 3: haak 6 v [6]
R 4: haak 2 v in elke 2e v [9] 
R 5: haak 9 v [9]
R 6: haak 2 v in elke 3e v [12] 
Hecht af en laat een lang stuk garen hangen (afbeelding 9). 
Vul de slagtanden lichtjes op met fiberfill.

AFWERKING
• Naai de staart op R 19, in het midden van de rug.
• Vouw de opening van de armen dicht en naai ze aan de zijkant

en van het lijfje, op R 40, met vooraan 21 steken tussen beide.
• Naai de slagtanden op R 43 en 46, aan weerszijden van de slurf.
• Naai de oren aan de zijkanten van het hoofdje, op R 64 en 68 

(afbeelding 10).

9 10



Móeilijkheidsgraad: ** Spanning: 7 steken x 7 róndes vóór een lapje 
van 2,5 x 2,5 cm. De designer gebruikt dezelfde haaknaald vóór het 
aankleeddiertje en de kleding aangezien ze dezelfde haakspanning 
hanteert in róndes en rijen. Als je zelf met een andere haakspanning 
haakt, kan je een haaknaald in een andere maat gebruiken.

Scan de QR-códe óf ga naar
www.amigurumi.cóm/3701 óm fótó's  
van je afgewerkte knuffel te delen  
óf inspiratie te vinden!

BABYSET – 45 

BABYSET 
---------
BELANGRIJK!
→  Begin met het maken van je aankleeddiertje: maak de 
naakte versie van je aankleeddiertje (instructies op p. 40). 
---------
 
MUTS (in crèmekleurig garen)
R 1: haak een magische ring met 4 v [4]
R 2: haak 2 v in elke 2e v [6]
R 3: haak 2 v in elke 3e v [8] 
R 4: haak 2 v in elke 4e v [10] 
R 5 – 25: haak 10 v [10] 
R 26: haak 2 v in elke 5e v [12] 
R 27: haak 12 v [12] 

R 28: haak 2 v in elke 6e v [14] 
R 29: haak 14 v [14] 
R 30: haak 2 v in elke 7e v [16] 
R 31: haak 16 v [16] 
R 32: haak 2 v in elke 4e v [20] 
R 33: haak 2 v in elke 5e v [24] 
R 34: haak 2 v in elke 6e v [28] 
R 35: haak 2 v in elke 4e v [35] 
R 36: haak 2 v in elke 5e v [42]  
Indien nodig, kan je extra rondes vasten haken, zodat de muts 
iets langer wordt en makkelijker te knopen is.
Haak verder in rijen. We haken de muts in 2 delen die later met 
elkaar verbonden worden. Haak het eerste deel.
Rij 37: (haak 6 v, haak 2 v in de volgende steek) doe dit  
3 keer, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [24]
Rij 38: (haak 7 v, haak 2 v in de volgende steek) doe dit  
3 keer, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [27]
Rij 39: (haak 8 v, haak 2 v in de volgende steek) doe dit  
3 keer, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [30]
Rij 40: (haak 9 v, haak 2 v in de volgende steek) doe dit  
3 keer, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [33]
Rij 41: (haak 10 v, haak 2 v in de volgende steek) doe dit  
3 keer, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [36]
Rij 42 – 43: haak 36 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk  
om [36]
Rij 44: haak 36 v [36] 
Hecht af en verberg de eindjes garen. Haak het tweede deel. 
Haal een lus crèmekleurig garen naar boven in de eerste  
onbewerkte steek van R 36 (afbeeldingen 12).
Rij 37 – 44: herhaal de instructies voor het eerste deel. Hecht 
niet af. Haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om. Haak verder in 

MATERIAAL 

 garen in  
l  crèmekleur  (002) 
l  turquoise (073) 
2 mm haaknaald
Stopnaald
Markeerringen
Schaar
Spelden 
Witte naaidraad
Witte klittenband

3 41 2



Móeilijkheidsgraad: *** Spanning: 7 steken x 7 róndes vóór een lapje 
van 2,5 x 2,5 cm. De designer gebruikt dezelfde haaknaald vóór het 
aankleeddiertje en de kleding aangezien ze dezelfde haakspanning 
hanteert in róndes en rijen. Als je zelf met een andere haakspanning 
haakt, kan je een haaknaald in een andere maat gebruiken.

Scan de QR-códe óf ga naar
www.amigurumi.cóm/3702 óm fótó's  
van je afgewerkte knuffel te delen  
óf inspiratie te vinden!

KERSTSET – 49 

KERSTSET
---------
BELANGRIJK!
→  Begin met het maken van je aankleeddiertje: maak 
het aankleeddiertje van je keuze, maar maak het Tshirt 
volledig in wit garen.
---------

ELFENMUTS (begin in donkergroen garen)
R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2 – 8: haak 6 v [6] 
R 9: haak 2 v in elke 2e v [9]
R 10 – 16: haak 9 v [9] 
R 17: haak 2 v in elke 3e v [12] 
R 18 – 21: haak 12 v [12]
R 22: haak 2 v in elke 4e v [15] 
R 23 – 25: haak 15 v [15]
R 26: haak 2 v in elke 5e v [18] 
R 27 – 28: haak 18 v [18]
R 29: haak 2 v in elke 3e v [24] 
R 30 – 32: haak 24 v [24]
R 33: haak 2 v in elke 4e v [30] 
R 34 – 36: haak 30 v [30]

R 37: haak 2 v in elke 5e v [36] 
R 38 – 45: haak 36 v [36] (afbeelding 1)
Haak verder in rijen. We haken de elfenmuts in 2 delen. Haak 
het eerste deel.
Rij 46: (haak 5 v, haak 2 v in de volgende steek) doe dit  
3 keer, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [21]
Rij 47: (haak 6 v, haak 2 v in de volgende steek) doe dit  
3 keer, haak 1 keerlosse, draai je haak werk om [24]
Rij 48: (haak 7 v, haak 2 v in de volgende steek) doe dit  
3 keer, haak 1 keerlosse, draai je haak werk om [27]
Rij 49: (haak 8 v, haak 2 v in de volgende steek) doe dit  
3 keer, haak 1 keerlosse, draai je haak werk om [30]
Rij 50: (haak 9 v, haak 2 v in de volgende steek) doe dit  
3 keer, haak 1 keerlosse, draai je haak werk om [33]
Rij 51: (haak 10 v, haak 2 v in de volgende steek) doe dit  
3 keer, haak 1 keerlosse, draai je haak werk om [36]
Rij 52 – 53: haak 36 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk  
om [36]
Rij 54: haak 36 v [36] 
Hecht af en verberg de eindjes garen. Haal een lus donker
groen garen naar boven in de eerste onbewerkte steek van  
R 45. Haak het tweede deel. 
Rij 46 – 54: herhaal de instructies voor het eerste deel (af
beelding 2). 
Hecht niet af. In de volgende ronde verbinden we beide delen 
met elkaar. Haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om. Haak 
verder in gesloten rondes om de 2 delen met elkaar te verbind
en (afbeelding 3).
R 55: haak 2 v in elke 12e v, haak 1 hv in de eerste steek [78] 
Wissel naar rood garen (afbeelding 3). 
R 56: haak deze ronde enkel in de achterste lus, haak 78 hst, 

MATERIAAL 

 garen in  
l  donkergroen (087) 
l  rood (031) 
l bruin (007) 
2 mm haaknaald
Stopnaald
Markeerringen
Schaar
Spelden
Rode naaidraad
2 rode knoopjes (diameter 1 cm)
Pomponmaker (diameter 4 cm)
2 kleine rode pompons (diameter 1,5 cm)

1 2



Móeilijkheidsgraad: *(*) Spanning: 7 steken x 7 róndes vóór een 
lapje van 2,5 x 2,5 cm. De designer gebruikt dezelfde haaknaald vóór 
het aankleeddiertje en de kleding aangezien ze dezelfde haakspanning 
hanteert in róndes en rijen. Als je zelf met een andere haakspanning 
haakt, kan je een haaknaald in een andere maat gebruiken.

Scan de QR-códe óf ga naar
www.amigurumi.cóm/3704 óm fótó's  
van je afgewerkte knuffel te delen  
óf inspiratie te vinden!

DIERENARTSSET – 55 

DIERENARTSSET 
---------
BELANGRIJK!
→  Begin met het maken van je aankleeddiertje: maak 
het aankleeddiertje (naakt of met Tshirt) van je keuze. 
---------
 

ARTSENJAS

Basis van de jas (in turquoise garen)
Haak 43 l. Haak in rijen.
Rij 1: sla de eerste losse over, begin in de tweede losse, haak 
42 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [42] 
Rij 2: haak 2 v in v 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, haak 1 
keerlosse, draai je haakwerk om [51]
Rij 3: haak 51 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [51]
Rij 4: haak 2 v in v 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, haak 1 
keerlosse, draai je haakwerk om [60]
Rij 5: haak 2 v in v 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, haak 1 
keerlosse, draai je haakwerk om [69]
Rij 6: haak 2 v in v 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66, haak 1 
keerlosse, draai je haakwerk om [78]
Rij 7: haak 2 v in v 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, haak 1 
keerlosse, draai je haakwerk om [87]
Rij 8: haak 2 v in v 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, haak 1 
keerlosse, draai je haakwerk om [96]
Rij 9: haak 2 v in v 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, haak 1 
keerlosse, draai je haakwerk om [105](afbeelding 1)
Rij 10: haak 10 v, sla de volgende 24 steken over, haak 37 v, 
sla de volgende 24 steken over, haak 10 v, haak 1 keerlosse, 
draai je haakwerk om [57] (afbeelding 2)
Rij 11 – 23: haak 57 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk 
om [57] 
Rij 24: haak 57 v [57]
Hecht af en verberg de eindjes garen (afbeelding 3).

Móuw (maak 2 stuks, in turquoise garen)
Haal een lus turquoise garen naar boven in de eerste 

MATERIAAL 

 garen in  
l  turquoise (073) 
l  blauw (064) 
l  donkerroze (037) (restje) 
l  rood (031) (restje) 
l  wit (001)  
l  beige (009)  
2 mm haaknaald
2 zwarte veiligheidsoogjes (6 mm)
Stopnaald
Markeerringen
Schaar
Spelden
Witte naaidraad
Blauw knoopje (diameter 1 cm)
Witte klittenband
Fiberfill

3 41 2



Móeilijkheidsgraad: ** Spanning: 7 steken x 7 róndes vóór een lapje 
van 2,5 x 2,5 cm. De designer gebruikt dezelfde haaknaald vóór het 
aankleeddiertje en de kleding aangezien ze dezelfde haakspanning 
hanteert in róndes en rijen. Als je zelf met een andere haakspanning 
haakt, kan je een haaknaald in een andere maat gebruiken.

Scan de QR-códe óf ga naar
www.amigurumi.cóm/3706 óm fótó's  
van je afgewerkte knuffel te delen  
óf inspiratie te vinden!

COWBOYSET – 63 

COWBOYSET 
---------
BELANGRIJK!
→  Begin met het maken van je aankleeddiertje: maak  
het aankleeddiertje van je keuze, maar maak het Tshirt  
volledig in wit garen. 
---------
 
SJAAL (in rood garen)
Haak 53 l. Haak in rijen.
Rij 1: sla de eerste 6 l over, begin in de zevende l (om een 
knoopsgat te maken), haak 47 v, haak 1 keerlosse, draai je 
haakwerk om [47] 
Rij 2: sla de eerste steek over, haak 44 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [45]
Rij 3: sla de eerste steek over, haak 42 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [43]
Rij 4: sla de eerste steek over, haak 40 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [41]

Rij 5: sla de eerste steek over, haak 38 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [39]
Rij 6: sla de eerste steek over, haak 36 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [37]
Rij 7: sla de eerste steek over, haak 34 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [35]
Rij 8: sla de eerste steek over, haak 32 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [33]
Rij 9: sla de eerste steek over, haak 30 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [31]
Rij 10: sla de eerste steek over, haak 28 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [29]
Rij 11: sla de eerste steek over, haak 26 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [27]
Rij 12: sla de eerste steek over, haak 24 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [25]
Rij 13: sla de eerste steek over, haak 22 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [23]
Rij 14: sla de eerste steek over, haak 20 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [21] 
Rij 15: sla de eerste steek over, haak 18 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [19] 
Rij 16: sla de eerste steek over, haak 16 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [17] 
Rij 17: sla de eerste steek over, haak 14 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [15] 
Rij 18: sla de eerste steek over, haak 12 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [13] 
Rij 19: sla de eerste steek over, haak 10 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [11] 
Rij 20: sla de eerste steek over, haak 8 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [9] 
Rij 21: sla de eerste steek over, haak 6 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [7] 
Rij 22: sla de eerste steek over, haak 4 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [5] 
Rij 23: sla de eerste steek over, haak 2 v, sla de volgende steek 
over, haak 1 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [3] 
Rij 24: sla de eerste steek over, haak beide v samen [1] 
Hecht af en verberg de eindjes garen. Naai een rood knoopje 
tegenover het knoopsgat (afbeelding 1).

MATERIAAL 

 garen in  
l  rood (031)
l bruin (007)
l blauw (064)
l wit (001)
l camelbruin (026) (restje)
2 mm haaknaald
Stopnaald
Markeerringen
Schaar
Spelden
Rode en blauwe naaidraad
1 rood knoopjes (diameter 1 cm)
3 blauwe knoopjes (diameter 1 cm)
1 kraaltje (diameter 1 cm)



Vul de onderkant van de hoed lichtjes op met fiberfill en 
naai hem in het midden van de bovenkant van de hoed. 
Maak 2 eindjes zwart garen vast aan R 10 van de onderkant 
(afbeelding 22), met 20 steken tussen beide. Maak een 
knoopje achteraan het hoofdje en knip de eindjes garen bij.

DIPLOMA (in wit garen)
Haak 18 l. Haak in rijen.
Rij 1: sla de eerste losse over, begin in de tweede losse, 
haak 17 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [17] 
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88 – AFSTUDEERSET

Rij 2 – 19: haak 17 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk
om [17]
Rij 20: haak 17 v [17] 
Hecht af en verberg de eindjes garen.
Haak 18 l met rood garen om het lintje van het diploma te 
maken. Hecht niet af, maar rol het diploma op en doe de 
ketting lossen eromheen. Haak 1 hv in de 14e l vanaf de haak
naald, haak 4 l (afbeeldingen 2324). Hecht af en verberg de 
eindjes garen.

ENGELSET 
Met de aparte outfitonderdelen in dit boek kan je talloze 
combinaties maken voor Hugo, Becca, Duncan en Ray.  
De Engelset is een van de suggesties van de designer.  
 
Begin met het maken van je aankleeddiertje: maak het 
aankleeddiertje (naakt of met Tshirt) van je keuze. 
 
Kleed: maak de toga van de Afstudeerset op p. 8587,  
vervang zwart garen door wit garen. Naai een wit knoopje op 
de achterkant van het kleed, om de vleugels te bevestigen.

Vleugels: maak de vleugels van de Cupidoset op p. 6768.

MATERIAAL 

 garen in  

ll  wit (001) 

l  crèmekleur (002) 

l  mosterdgeel (015) (restje) 

Wit knoopje (diameter 1,5 cm)

ENGELSET – 89 
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Rij 5: haak 4 v [4]
Hecht af en laat een eindje garen hangen. Naai het kruis op het 
rode deel van het schild (afbeelding 33).

Afwerking schild
Plaats beide delen van het schild met de slechte zijden tegen 
elkaar. Haal een lus lichtgrijs garen naar boven in de boven
ste rechterhoek van het schild (afbeelding 34) en haak 
de volgende ronde door beide zijden rondom het volledige 
schild.
R 20: begin in de steek na de hoeksteek, haak 19 v in de 
rijeinden, haak 2 v in de volgende steek, haak 13 v, haak 2 
v in de volgende steek, haak 19 v in de rijeinden, steek het 
plastic of karton door de open zijde naar binnen (afbeelding 
35), haak 2 v in de volgende steek, haak 13 v, haak 2 v in de 

volgende steek [72]
Hecht af en verberg de eindjes garen.

Handvat (in lichtgrijs garen)
Haak 5 l. Haak in rijen.
Rij 1: sla de eerste losse over, begin in de tweede losse, haak 4 
v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [4] 
Rij 2 – 19: haak 4 v, haak 1 keerlosse, draai je haakwerk om [4] 
Rij 20: haak 4 v [4]
Hecht af en laat een lang stuk garen hangen. Naai de uiteinden 
van het handvat tussen Rij 5 en 16 van de lichtgrijze kant van 
het schild (afbeelding 36).

98 – RIDDERSET ELFJESSET – 99 

ELFJESSET 
Met de aparte outfitonderdelen in dit boek kan je talloze 
combinaties maken voor Hugo, Becca, Duncan en Ray.  
De Engelset is een van de suggesties van de designer.  

MATERIAAL 

 garen in  

l  crèmekleur (002)

l lichtroze (045)

l donkerroze (037)

l lichtgroen (081) 

Roze knoopje (diameter 1,5 cm)

 
Begin met het maken van je aankleeddiertje: maak de versie 
van je aankleeddiertje met het Tshirt, maar vervang turquoise 
garen door lichtgroen garen en lichtblauw garen door lichtroze 
garen. Laat de kleurwissels en de mouwen op de armen weg. 
Naai een roze knoopje op de achterkant van het Tshirt, om de 
vleugels te bevestigen.

Vleugels: maak de vleugels van de Cupidoset op p. 6768.

Rok: maak de rok van de Halloweenset op p. 139140, vervang  
oranje garen door lichtroze garen en zwart garen door donker
roze garen.

Hoofdband: maak de hoedband met de bloemen en bladeren 
van de Zomerset op p. 122.
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