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MATERIALEN
Het uitzoeken van materialen voor mijn projecten vind ik
altijd de leukste fase. Ik neem er alle tijd voor! Ik begin met
de Liberty: grote of kleine motieven? Felle of juist zachte
kleuren? Dan zoek ik de garens erbij en kies ze zo dicht bij
de stofkleur als mogelijk, terwijl ik er waar mogelijk ook altijd
een kleine contrasterende toon in aanbreng. Ga je gang, leef
je uit, heel veel plezier!

GAREN
Omdat het haakwerk veel tijd in beslag neemt, werk ik het
liefst met kwaliteitsgarens die echt eer doen aan al het
werk dat je eraan besteedt. Voor knuffels houd ik erg van
natuurlijk katoendraad, zonder acryl. Dit voelt zachter
aan. Persoonlijk houd ik erg van mat garen. Daarom gebruik
ik katoen van DHV Natura. Maar je kunt elk willekeurig
garen gebruiken, zolang je maar rekening houdt met de
haaknaalddikte.
Voor het rendier op blz. 58 heb ik metallic goud haakgaren
gebruikt om een feestelijk en stijlvol tintje aan de knuffel te
geven.
Voor borduurwerk of om draad dubbel te gebruiken voor een
chiné-effect heb ik dun draad Spécial Dentelles van DMC
gebruikt.
Durf te experimenteren, dat maakt het alleen maar leuker!
Gebruik voor het naaien van de kleertjes van de knuffels
garen dat past bij de gekozen stof.

HAAKNAALDEN
Vroeger haakte ik met heel basic haaknaalden, maar later
ben ik gaan investeren in ergonomische haaknaalden, die
veel prettiger haken. Maar voor het resultaat maakt het niet
uit wat voor haaknaald je gebruikt.
Voor de projecten in dit boek heb ik 3 haaknaalden gebruikt;
2,5, 2,0 en 5,5. Ik neem altijd liever een iets dunnere
haaknaald dan de maat die door de garenfabrikant wordt
aangeraden. Dat maakt de gaatjes in je werk waardoor de
vulling naar buiten zou kunnen komen iets kleiner.
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STOFFEN
Ik heb gekozen voor Liberty Tana Lawn: mooie zijdeachtige
katoen, dun en soepel en te krijgen in veel kleurstellingen en
dessins. Voor de meeste projecten heb je genoeg aan wat
restjes stof.
Als je geen Liberty hebt, kun je willekeurig welke andere
soepele dunne stof gebruiken. Je kunt ook couponnetjes
Liberty kopen via internet of op beurzen. Zo is mijn
verzameling Liberty in ieder geval begonnen!

OVERIGE MATERIALEN
Voor sommige knuffels heb je veiligheidsoogjes nodig met
een clip. Je kunt ze in allerlei maten en kleuren krijgen. Er
bestaan ook glazen oogjes die je kunt opnaaien.
Je hebt ook vulmateriaal nodig. Ik gebruik het liefst
synthetische antiallergische vulling, maar er zijn natuurlijke
alternatieven van wol, kapok of katoen.
Voor het naaiwerk heb je een dikke (stop)naald nodig om
de draden weg werken en de gehaakte onderdelen aan
elkaar te zetten, een borduurnaald met een scherpe punt
en een naainaald voor de stof. Spelden zijn erg handig bij
het naaiwerk en om oren of armen vast te zetten voordat je
ze gaat aannaaien.
Gebruik een stekenmarkeerder om je werk bij te houden,
of gebruik net als ik een stuk garen in een andere kleur dat
je met een knoopje vastzet.
Een meetlint en een schaar zijn ook handig om bij de hand
te hebben. Om de patronen op de stof over te nemen kun je
een uitwasbare pen, stofkrijt of een potlood gebruiken.
Je kunt het naaiwerk op de machine of met de hand doen.
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MINA DE KUSSENKAT
Knuffel, kussen of allebei… Net als een echte kat ligt Mina graag op de
comfortabelste plekjes in huis.
BENODIGDHEDEN

* DMC Natura Just Cotton XL:

– Guimauve nr. 41: 250 g
* DMC Natura Just Cotton:
– Geranium nr. 52: wat restjes
– Zwart nr. 11: wat restjes

* 2 haaknaalden: nr. 5,5 en 2,5
* 1 dikke naald
* vulmateriaal
* Liberty Wiltshire, Pois de senteur:
* 18 x 12 cm (of 9 x 24 cm)

* uitwasbare stift
* borduurnaald
* stekenmarkeerder
* naaigerei

AFMETING: 28 x 28 cm

HET TWEEDE OOR

HET HOOFD
Begin bij de oren, die je een voor een haakt. Je haakt rond, met
haaknaald nr. 5,5.

HET EERSTE OOR
Maak een mr met Guimauve.
Toer 1: 5 v in de mr, sluit af met 1 hv in de 1e v, trek dan de
begindraad van de mr aan (= 5 v).
Toer 2: herh 3 keer * 2 v in vlg v *, 2 v (= 8 v).
Toer 3: 1 v, herh 3 keer * 2 v in vlg v *, 4 v (= 11 v).
Toer 4: 3 v, herh 3 keer * 2 v in vlg v *, 5 v (= 14 v).
Toer 5: 6 v, herh 2 keer * 2 v in vlg v *, 6 v (= 16 v).
Toer 6: 7 v, herh 2 keer * 2 v in vlg v *, 7 v (= 18 v).
Toer 7: 8 v, herh 2 keer * 2 v in vlg v *, 8 v (= 20 v).
Toer 8: 9 v, herh 2 keer * 2 v in vlg v *, 9 v (= 22 v).
Toer 9: 10 v, herh 2 keer * 2 v in vlg v *, 10 v (= 24 v).
Toer 10: 12 v, 2 v in vlg v, 11 v (= 25 v).
Sluit af met 1 v. Knip de draad af op ongeveer 20 cm van je
werk.

25 v rond
het oor

Maak een tweede oor op dezelfde wijze, maar ga na toer 10 als
volgt verder om de 2 oren op 1 ketting te krijgen:
Let op: uiteindelijk moet je 78 v hebben, maar omdat je niet
altijd precies goed uitkomt, is dit wat lastig. Als je ergens
tussen de 74 en 82 st uitkomt, kun je – in plaats van opnieuw te
beginnen – beter het aantal aanpassen door in vlg toer een paar
st te meerderen (2 v in de v van de vorige toer) of te minderen
(2 v shk) zodat je toch op 78 st uitkomt. Doe deze aanpassingen
bij voorkeur op de plek waar de oren aan het hoofd bevestigd
worden.
Toer 11: haak 12 v op het oor en haak daarna verder in een
ketting van 14 l.
Pak het eerste oor erbij: leg het plat met de punt van het oor
naar beneden en de schuinere kant bij de lossenketting. Zet het
oor bij de 12e v (dat wil zeggen het midden van de schuine kant
van het oor) met een vaste aan de ketting. Haak verder met 1 v
in elke v, totdat je weer bij de ketting uitkomt.

14 v in de voorste lussen van de ketting

14 v in de achterste lussen van de ketting
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25 v rond
het oor

Toer 59: * 2 v shk, 1 v * tot einde toer (= 18 v).
Toer 60: * 2 v shk * tot einde toer (= 9 v).
Sluit je werk met 1 hv en knip de draad af op ongeveer 15 cm
van je werk. Naai het gaatje met een steekje dicht en steek de
draad naar binnen weg.

DE GEHAAKTE STEKELS
(8 keer van elke kleur: Star light, Blue jeans, Crimson, Corail,
Turquoise, Prune).
Maak een lossenketting van 10 l. Haak 1 dstk in de voorste lus
van de 4e l vanaf je haaknaald, dan 1 dstk in de voorste lus van
de volgende 6 l, 3 stk in van de laatste l. Je bent nu bij het einde
van de lossenketting. Keer je werk en haak verder langs de
andere kant van je lossenketting. Haak 1 dstk in de voorste lus
van de resterende 7 l.
Hecht af en knip de draad af op ongeveer 25 cm van je werk.

DE STEKELS VAN LIBERTY
1. Teken het patroon van de stekel (zie blz. 63) 16 keer op de
verkeerde kant van de stof en knip ze uit inclusief 0,5 cm
naadbreedte
2. Leg ze allemaal twee aan twee met de goede kanten op
elkaar en stik ze door met de machine of de hand. Laat daarbij
2 cm open.
3. Draai ze naar de goede kant en vul ze lichtjes op.
4. Naai de gaatjes met de hand dicht.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN
1. Borduur met zwart garen een neusje op Mikkes snoet, in de
vorm van een bolletje.
2. Speld alle stekels in horizontale rijen op het lijf, wissel daarbij
de kleuren af en zet de Liberty-stekels er kriskras tussen. De
stekels beginnen vanaf toer 18.
3. Als je tevreden bent over de verdeling van de stekels, naai je
ze een voor een aan het lijf. Begin achteraan en werk in de
richting van het hoofd. Let op: je moet elke stekel ook aan de
ronde kant met een steekje vastzetten, anders gaan ze naar
buiten staan en een beetje omkrullen. Dat geeft een minder
mooi resultaat. Met dit vastnaaien ben je wel een tijdje bezig,
en de zorgvuldigheid waarmee je het doet is bepalend voor
het eindresultaat!

Tip
Streef niet naar symmetrie: het eindresultaat wordt mooier en
natuurlijker wanneer je de stekels een beetje willekeurig verdeelt.
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LUCIE DE KOALA
Lucie is een schattige maar tegelijkertijd best ondeugende koala.
Ze heeft net besloten uit haar boom te klimmen om de wereld te gaan verkennen.
BENODIGDHEDEN

* DMC Natura Just Cotton:

– Sable nr. 03: 55 g (ruim 1 bol)
– Zwart nr. 11: wat restjes
– Ivory nr. 02: wat restjes
* haaknaald 2,5

* stekenmarkeerder
* vulmateriaal
* Liberty Mitsy, kleur E: 18 x 12 cm
* uitwasbare pen

* 2 zwarte veiligheidsoogjes van 4 mm ø
* fuchsiakleur aquarelpotlood
* zwart borduurgaren: wat restjes
* naaigerei

AFMETING: 16 x 29 cm

HET LIJF EN HET HOOFD
Lijf en hoofd worden aan een stuk gehaakt, van onder naar
boven. Maak met Sable een lossenketting van 22 l. Je gaat rond
deze lossenketting haken.
Toer 1: 1 v in de 2e l vanaf je haaknaald, dan 1 v in de voorste
lus van de volgende 19 l, 2 v in de laatste l van de lossenketting.
Haak terug langs de andere kant van de lossenketting: haak
1 v in de voorste lus van 20 l en dan 3 v in de laatste l van de
lossenketting (= 46 v). Geen zorgen als je niet precies op 46 v
uitkomt: pas het aantal v in vlg toer aan.
Toer 2: 21 v, 3 v in vlg v, 22 v, 3 v in vlg v, 1 v (= 50 v).
Toer 3: 23 v, 3 v in vlg v, 24 v, 3 v in vlg v, 1 v (= 54 v).
Toer 4-15: 1 v in elke v (= 54 v).
Toer 16: * 2 v in vlg v, 8 v * tot einde toer (= 60 v).
Toer 17-22: 1 v in elke v (= 60 v).
Toer 23: * 2 v in vlg v, 8 v * tot einde toer (= 54 v).
Toer 24-29: 1 v in elke v (= 54 v).
Toer 30: * 2 v shk, 7 v * tot einde toer (= 48 v).
Toer 31: * 2 v shk, 6 v * tot einde toer (= 42 v).
Toer 32: * 2 v shk, 5 v * tot einde toer (= 36 v).
Toer 33: * 2 v shk, 4 v * tot einde toer (= 30 v).
Hier begint het hoofd.
Toer 34: * 2 v in vlg v, 4 v * tot einde toer (= 36 v).
Vul het lijf op.
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Toer 35: * 2 v in vlg v, 5 v * tot einde toer (= 42 v).
Toer 36: * 2 v in vlg v, 6 v * tot einde toer (= 48 v).
Toer 37: * 2 v in vlg v, 7 v * tot einde toer (= 54 v).
Toer 38: * 2 v in vlg v, 8 v * tot einde toer (= 60 v).
Toer 39 en 40: 1 v in elke v (= 60 v).
Toer 41: * 2 v in vlg v, 9 v * tot einde toer (= 66 v).
Toer 42: * 2 v shk, 9 v * tot einde toer (= 60 v).
Toer 43-47: 1 v in elke v (= 60 v).
Toer 48: * 2 v shk, 8 v * tot einde toer (= 54 v).
Toer 49: * 2 v shk, 7 v * tot einde toer (= 48 v).
Toer 50: * 2 v shk, 6 v * tot einde toer (= 42 v).
Toer 51: * 2 v shk, 5 v * tot einde toer (= 36 v).
Toer 52: * 2 v shk, 4 v * tot einde toer (= 30 v).
Naai de oogjes op het gezicht tussen toer 43 en 44, met 8 v
tussenruimte.
Toer 53: * 2 v shk, 3 v * tot einde toer (= 24 v).
Vul het hoofd op.
Toer 54: * 2 v shk, 2 v * tot einde toer (= 18 v).
Toer 55: * 2 v shk, 1 v * tot einde toer (= 12 v).
Toer 56: * 2 v shk * tot einde toer (= 6 v).
Sluit je werk met 1 hv en knip de draad af op ongeveer 20 cm
van je werk. Sluit het gaatje met 1 of 2 steken en steek de draad
naar binnen weg.

