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Voorwoord
Het leven zit vol verrassingen, vooral als je er pas net bij komt kijken.
Zo had ik nooit gedacht dat ik voor haken in de wieg was gelegd,
totdat mijn moeder het me leerde. Ik groeide op in Turkije, in een
tijd waarin handwerk nog ouderwets door vrouwen werd gedaan.
Wanneer ik van school kwam zag ik mijn moeder vaak met haar
vriendinnen buiten op de stoep zitten, omringd door bolletjes wol,
garen en haaknaalden. Op een dag kon ik mijn nieuwsgierigheid niet
langer bedwingen en stelde ik de vraag die mijn leven zou veranderen: ‘Mama, mag ik het ook eens proberen?’
Haken is een hobby voor jong en oud, en een passie die ik sindsdien
maar al te graag met de wereld wil delen. Dit boek staat compleet
in het teken van haken voor baby’s: van schattige kledingstukjes tot
spulletjes voor de babykamer, maar ook accessoires die voor ouders
het leven nét even wat makkelijker kunnen maken. De patronen, ingedeeld in drie fases (0-6 maanden, 6-12 maanden en 12-24 maanden),
zijn over het algemeen eenvoudig te volgen – zelfs wanneer je op
haakgebied nog maar net uit de luiers komt. Tegelijkertijd is ieder
project ook uitnodigend voor mensen met meer ervaring.
Met veel liefde en oog voor detail heb ik elk van deze patronen ontworpen, zodat jij als ouder, grootouder, oom of tante (in spe) binnen
de kortste keren de mooiste spulletjes kunt haken voor de allerkleinsten.
Stuk voor stuk, steek voor steek gemaakt met de kwaliteit, zorg en
liefde die een baby verdient.
Ik wens je heel veel haakplezier!

Mr. Cey
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Met dit eerste hoofdstuk vieren we de allereerste fase
van het leven. Draag iedere pasgeborene een warm hart
toe met onder andere zachte, zelfgehaakte kleertjes en
dekentjes. Maak een schattige bijtring voor wanneer
de eerste tandjes doorkomen en haak een prachtige én
praktische luiertas – want als er iets niet aan te slepen is,
dan zijn het wel luiers! Ook maak je een fijn tutteldoekje
en een konijnenknuffel, ontworpen om zo vroeg mogelijk de zintuigen van de baby te stimuleren. Een beter
begin kun je een pasgeborene niet geven.
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Slaap, kindje, slaap... In dit hoofdstuk haak je onder andere een superzachte
schapenknuffel en maak je een dromenvanger om ieder kind een zo fijn
mogelijke nachtrust te geven. Laat baby’s – en hun ouders – nooit meer in
de kou staan met een zachte kruikzak en ga voor prachtige basics, zoals
makkelijk los te knopen vestjes en truitjes, of een ultraschattig mutsje met
kwastjes. Nu de brabbelfase langzamerhand gaat beginnen, geef je de baby
meteen een hoop om over te praten!
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Kleine kinderen worden maar al te snel groot. Zodra ze
kunnen lopen gaan ze steeds vaker op avontuur en
pakken dan waarschijnlijk alles wat los en vast zit. Als
ouder zou je soms willen dat je een extra paar ogen had.
In dit hoofdstuk leer je een heerlijk zacht speelkleed
te maken – wie weet blijft de kleine dan wat vaker in
de buurt! Ook haak je weer de schattigste en mooiste
basics voor jongens en meisjes. Natuurlijk moet er ook
gespeeld én geleerd worden: maak bijvoorbeeld een
zachte cijferkubus of leg je baby in de watten met een
snoezige knuffelbeer.
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