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Vraag jij je soms af wat er zich verbergt in je voorraad wol, waardoor
die stapel elke dag een beetje groeit? Kom stilletjes dichterbij, neem
voorzichtig de bovenste bollen wol vast en kijk: misschien vang je wel een
glimp op van de wolmonsters die gezellig tussen de gekleurde draadjes
zitten en zich opmaken voor een wolfeestje!
Didi het donutmonster zal wel wat lekkers met je delen en Marty het
feestmonster zorgt voor de feesthoedjes. Houd je boek wel in de gaten,
want voor je het weet trippelen de Tippentopmonstertjes ermee weg of
betrap je Bobby het babymonster erop dat hij aan de randjes begint te
sabbelen. En er zijn nog veel meer vrolijke gasten! Ze zijn er in elke vorm
en elke kleur, en ook al lijken ze op het eerste gezicht een beetje eng,
stiekem zijn ze ongelofelijk lief. 12 dappere designers van over de hele
wereld hebben alle hoeken van hun haakstudio's uitgekamd en de meest
ongelofelijke (en ondeugende) monsters voor je gevonden.
Doe je zaklamp aan en ontdek wat er allemaal tussen de pagina's van dit
boek schuilt. Zowel beginners als ervaren haakfans zullen zich kunnen
uitleven met de grappigste gehaakte griezels die je ooit gezien hebt! Elk
patroon is vergezeld van heldere instructies en toelichting bij alle gebruikte
steken. Bovendien zijn de patronen gemakkelijk aan te passen, zodat je er
helemaal je eigen amigurumimonster van kan maken.
Veel haakplezier!
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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 mogeli
jk dat het garen dat zij gebruikten niet beschikbaar is in
België of Nederland. We vermelden daarom enkel de kleur
en het garennummer 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 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 ka
toen, 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 pro
jecten gebruiken of beginnen met een nieuwe bol garen.

Haaknaalden
Haaknaalden bestaan in verschillende soorten en maten.
Grotere haaknaalden maken grotere steken dan kleinere.
Het is belangrijk om haaknaald en garen juist te combi
neren. Het haakwerk moet heel strak zijn, zonder gaatjes
waardoor 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 gemakke
lijker 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 markeer
ring nagenoeg onmisbaar bij het maken van amigurumi.
Een markeerring is een klein klemmetje in metaal of plas
tic. 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 synthetische
fiberfill. Je vindt dit goedkope, uitwasbare en nietaller
gene product in elke handwerkwinkel. Zorg ervoor dat je
je knuffeltje niet te veel opvult. Daardoor gaat je garen uit
rekken en wordt de vulling zichtbaar door de gaatjes heen.
Oogjes
Voor de meeste amigurumi worden veiligheidsoogjes ge
bruikt. 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 veiligheids
oogjes bevestigt: zodra je de achterkant vastklikt, kan je
ze niet meer verwijderen. Test daarom eerst of de oogjes
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op de juiste plaats staan. De gezichtsuitdrukking van een
amigurumi kan ook geborduurd worden. Dat wordt aan
bevolen wanneer je knuffeltjes maakt voor kinderen
jonger dan drie jaar. Voor borduurwerk gebruik je een
stopnaald met een afgeronde punt.
WAT MOET JE WETEN VOOR JE ERAAN BEGINT?
Moeilijkheidsgraad
beginner
gemakkelijk
medium
ervaren
een uitdaging

Bij elk patroon in dit boek staat een moeilijkheidsgraad
aangegeven. Je begint best met een patroon met 1 of
2 sterren. Wanneer je een gemakkelijk patroon zonder
struikelen afgewerkt hebt, ben je klaar om patronen met
meerdere 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 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 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 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
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.
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WELKE STEKEN ZIJN ER?
Misschien is het voor jou 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 monster begint te haken. Het
zal je helpen om de patronen en afkortingen sneller te be
grijpen, zonder voortdurend naar deze pagina’s te moeten
terugbladeren.
De losse (afkorting: l)
Wanneer je in rijen werkt, zal je eerste rij bestaan uit een
ketting lossen. Vorm een lus met je garen. Gebruik je haak
naald 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 ge
haakt. Herhaal stap 1 & 2, zoals aangegeven in het patroon,
om een ketting (4) van meerdere lossen te haken.
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De halve vaste

De halve vaste (afkorting: hv)
Een halve vaste wordt gebruikt om mooi af te hechten of
om verschillende delen aan elkaar vast te maken. 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).
De vaste (afkorting: v)
Om en nieuwe rij vasten te beginnen, haak je een keerlosse.
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).
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De vaste
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Haken door de voorste / achterste lus

achter

Reliëfvaste achterlangs of voorlangs
De reliëfvaste haak je achter of voor een andere steek
van de vorige ronde. Je steekt de haaknaald dus niet
onder de bovenste lusjes van de steek (het v’tje), maar
om de opstaande steek van de vorige ronde.

voor

Reliëfvaste achterlangs / voorlangs
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De noppensteek

Haken door de voorste lus of haken door de
achterste lus
Wanneer je een vaste haakt, heb je boven aan je haakwerk
twee lusjes: de lus die naar je toe gericht is, de voorste
lus (1), en de lus die van je weg ligt, de achterste lus (2).
Wanneer gevraagd wordt om enkel onder 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 verder de beweging die je gewend bent.

De noppensteek
De noppensteek maakt een kleine bobbel in je haakwerk.
Een nop kan je zien als een bundel stokjes in eenzelfde
steek. In dit voorbeeld maken we een nop van drie stokjes.
Je kan 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 opnieuw
over de haaknaald en haal de draad door de eerste twee
lussen op je haaknaald. Dit is je eerste half stokje. Je
hebt nog twee lussen op 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 haal de draad door alle vier de lussen op
je haaknaald (3). Dit is een nop van drie stokjes. Haak een
noppensteek met zoveel stokjes als aangegeven in het
patroon.
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WELKE TECHNIEKEN ZIJN ER?
De magische ring
Een magische ring is de ideale manier om te beginnen
met het haken van een rondje. Het voordeel 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. Ga
met je haaknaald over de ring, wikkel het garen nogmaals
over de haaknaald en haal 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 kan nu een tweede ronde beginnen in de
eerstvolgende steek. Het is handig om je laatste steek te
markeren met een markeerring, zodat je straks weet waar
je begonnen was.
Ben je niet zo’n fan van de magische ring, dan kan 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.
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