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In totaal 15 amigurumi’s om stap
voor stap te haken. De haakvriendjes
zijn extra zacht door het gebruik van
pluizige garens. Voor degenen die liever
niet met pluizige garens haken, zijn er
ook amigurumi’s gehaakt met andere
garens die later opgekamd kunnen
worden voor het pluizige eﬀect.
Uiteraard wordt deze kamtechniek
uitgelegd in dit boek.

PLUIS & HAAR VRIENDJES HAKEN

Pluis is het kleine, roze konijntje dat
naast zacht ook erg eigenwijs is! Haar
moeder zegt dat ze nog iets te jong is om
alleen buiten te spelen. Pluis vindt dat
maar raar, want ze weet toch precies
waar ze woont? Ze trekt haar stoute
schoenen aan en gaat de wijde wereld
in op zoek naar nieuwe vriendjes.
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I n l e i di ng
Pluis is een klein roze konijntje dat naast lief en zacht ook behoorlijk eigenwijs is.
Haar moeder zegt dat ze nog iets te jong is om alleen buiten te spelen. Pluisje vindt dat
maar raar; ze weet toch precies waar haar huis woont? Wat kan er dan misgaan?
Ze trekt haar stoute schoenen aan en gaat de wijde wereld in op zoek naar nieuwe
vriendjes. En weet je wat het leuke is? Ik mocht met haar mee op reis!
Van de flamingo’s in Zuid-Amerika naar de pinguïns op de Zuidpool.
Ik vond het heerlijk om dit boek te mogen maken, vooral omdat ook ik van tevoren
niet wist welke dieren we allemaal tegen zouden komen. Alle amigurumi’s uit het boek
zijn pluizig en donzig zacht. Omdat het pluizige garen soms wat lastig haakt,
heb ik ook veel amigurumi’s gehaakt met garen dat gekamd wordt na afloop.
Je krijgt dan wel het lekkere zachte effect, zonder de moeilijkheidsfactor van
het haken met ‘pluis’-garen. En voor de echte haakfanaat zit er natuurlijk ook
een aantal echte pluisgarenpatronen bij, voorzien van tips en trucs.
Het resultaat is het waard om het eens uit te proberen!
Ik hoop dat je net zo veel plezier zult beleven aan het haken
van deze zachte zoete knuffels als ik.
Liefs, Tess
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Materiaalgebruik
Haaknaalden

Om te kunnen haken is het bezitten
van een haaknaald natuurlijk
noodzakelijk. Ik haak met de
ergonomische Amour-haaknaalden
van Clover. Deze haaknaalden
hebben een soft-grip huls en een
aluminium haak. Op de haaknaalden
bevindt zich een gedeelte waar je je
duim kunt zetten tijdens het haken.
Op deze manier krijgt je hand meer
rust en kun je het haken langer
volhouden. Clover-haaknaalden heb
je in verschillende maten.
In dit boek heb ik gebruikgemaakt
van maat 2,5, 3, 3,5, 4 en 4,5.

Puntschaartje

Het puntschaartje gebruik je om
afgehechte draadjes heel precies
mee af te knippen.

Stekenmarkeerder of
markeerring

Vooral tijdens het haken van
pluizig garen kun je niet zonder
stekenmarkeerder. Omdat je in
spiralen haakt en je de steken niet
heel goed kunt zien in het ronde
haakwerk kun je de stekenmarkeerder
gebruiken om het begin van je toer
aan te geven. Je kunt ook eventueel
een stekenmarkeerder plaatsen
op de toer waar je later oog jes of
een neusje moet plaatsen. Dan
maak je het jezelf makkelijker. Een
stekenmarkeerder is ook handig om
je lus te blokkeren als je je haakwerk
weg wilt leggen.

en een borduurnaald voor het
aan elkaar naaien van onderdelen
gemaakt met dunner garen, het
borduren van gezichtjes en het
wegwerken van hechtdraden.

Spelden

Synthetische vulling

Ik maak gebruik van synthetische
fiberfill-vulling – een zachte
variant. Met deze vulling kun je de
amigurumi’s stevig opvullen en op die
manier krijg je ze heel mooi in vorm.
Deze vulling is tevens wasbaar.

Granulaatkorrels

Granulaatkorrels gebruik je om
amigurumi's te verzwaren zodat ze
beter blijven staan of zitten. Soms
helpen ze ook prima om een wat
vastere vorm in je lijfje te krijgen.
Gebruik als je de amigurumi’s maakt
voor een kind deze korrels níet in
verband met de veiligheid.

Naalden

Naalden heb je in minimaal twee
maten nodig: een grote naald voor
het aan elkaar naaien van onderdelen
gemaakt met dikker garen en voor
het wegwerken van de hechtdraden,

Sommige haaksters vinden ze
onnodig bij het amigurumi haken,
maar ik kan niet zonder. Ik gebruik
spelden om alle onderdeeltjes vast
te spelden voor ik ze vastnaai.
Op deze manier kun je goed zien of
je de ledematen op de juiste hoogte
hebt bevestigd en of het hoofd wel
recht zit.

Veiligheidsoogjes

De amigurumi’s in dit boek worden
gemaakt met veiligheidsogen.
Veiligheidsogen bestaan uit twee
delen: een oog je met een steeltje
en een blokkeerring van metaal of
plastic. Allereerst is het gebruik
van deze ogen natuurlijk van belang
als je een amigurumi circaeau
geeft aan een kind. Maar wat ik
ook erg mooi vind aan deze ogen
is dat ze strak tegen het haakwerk
aan zitten als je ze geplaatst hebt.
Veiligheidsogen zijn in alle soorten
en maten te verkrijgen. In dit boekje
heb ik gebruikgemaakt van de zwarte
variant.

Veiligheidsneusjes

In dit boek heb ik gebruikgemaakt
van diverse veiligheidsneusjes.
Poezenneusjes, berenneusjes en
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driehoekneusjes. Veiligheidsneuzen
bestaan uit twee delen: een neusje
met een steeltje en een blokkeerring
van metaal of plastic. Ook het
gebruik van deze neuzen is natuurlijk
van belang als je een amigurumi
circaeau geeft aan een kind. Net als
de veiligheidsoog jes zitten de veiligheidsneusjes mooi strak tegen het
haakwerk aan als je ze geplaatst hebt.

Kunstwimpers

Voor de oogopslag van mama konijn
heb ik gebruikgemaakt van plukjes
van kunstwimpers – een zwarte
variant. Je kunt ze kopen bij
diverse drogisterijen.
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Chenilledraad

Chenilledraad is ook wel bekend
als pijpenragers – een ijzerdraadje
met een zacht omhulsel. Ik heb
deze draden gebruikt om de nek
van de flamingo te verstevigen en
bijvoorbeeld de pootjes buigzaam
te maken.

Make-upkwastje

Het make-upkwastje gebruik je om
blush en schaduw aan te brengen
op de gezichtjes van de amigurumi
indien aangegeven.

Over de garens

Bij elk patroon in het boek is
beschreven welk type garen er is
gebruikt en welk kleurnummer.
Ook staat overal een geschat aantal
grammen bij.
Dit is een gemiddelde van mijn eigen
verbruik en het verbruik van mijn
testers. Het kan natuurlijk altijd zijn
dat je wat losser haakt en dan net niet
uitkomt met het garen.
Zorg daarom dat je altijd voldoende
garen aanschaft om het project af te
kunnen maken.

Patronen
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Moeilijkheidsgraad: **
Hoogte: 20 cm

R

odekool is haar lievelingseten, dat zou je eigenlijk eerst moeten weten. Kom niet

met een worteltje aan, want die laat onze Pluis gewoon staan. Ze is zachtroze, lief en
eigenwijs. Ze woont hier niet ver vandaan en wil graag op reis. De boerderij waar ze
nu woont is gemoedelijk en fijn, maar Pluis wil toch graag eens weten hoe het daarbuiten
zou zijn. Of ze nu groot zijn of klein, nieuwe vriendjes maken vindt ze fijn. Pluis trekt haar
stoute schoenen aan en is klaar om de wijde wereld in te gaan!

Pluis konijn
Knip van het witte vilt 2 ovaaltjes van circa 1 cm breed
en 1,5 cm lang. Knip een klein kruisje in het lapje om het
steeltje van het veiligheidsoog je door te kunnen steken.
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Hoofd

BEGIN MET DROPS AIR LICHTROZE EN HAAKNAALD 3,5.
MAAK EEN RING.
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6)
Toer 2: Haak 2 v in iedere v (=12)
Toer 3: Haak 2 v in iedere 2e v (=18)
Toer 4: Haak 2 v in iedere 3e v (=24)
Toer 5: Haak 2 v in iedere 4e v (=30)
Toer 6: Haak 2 v in iedere 5e v (=36)
Toer 7: Haak 2 v in iedere 6e v (=42)
Toer 8: Haak 2 v in iedere 7e v (=48)
Toer 9 t/m 14: 48 v
Toer 15: Haak elke 7e en 8e v samen (=42)
Toer 16: Haak elke 6e en 7e v samen (=36)
Toer 17: Haak elke 5e en 6e v samen (=30)
Kam met de pennenkam het hoofd zodat het garen
gaat pluizen. Doe dit voordat je de oog jes plaatst om
beschadiging te voorkomen.
Plaats de steeltjes van de oog jes tussen toer 11 en 12,
5 vasten uit elkaar.
De witte vilten ovaaltjes steken uit naar de buitenkant
van het hoofdje (zie foto’s en tips op pagina 17).
Toer 18: Haak elke 4e en 5e v samen (=24)
Toer 19: Haak elke 3e en 4e v samen (=18)
Vul het hoofd op met synthetische vulling.
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Moeilijkheidsgraad: **
hoogte: 30 cm

I

n Japan woont mama’s oude vriend, Ping de pandabeer. Hij is zwart met wit en knuffelt

je telkens weer. Pluis heeft wel zin in een knuffel zo fijn en zacht, en is blij dat Ping op
het vliegveld op haar wacht. Ook panda Ping is blij om Pluisje te zien. Hij zegt: ‘Kind wat
lijk je op je moeder, ik heb haar al zo lang niet gezien!’
Ze praten over thuis, op de boerderij. Pluisje vertelt van alles en Ping eet er bamboe bij.
Bamboe is niets voor Pluis, dat vindt ze niet te eten. Dat zij alleen rodekool lust kon Ping
ook niet weten. Met al dat gekke eten verlangt Pluis steeds meer naar huis. Naar Elmer in
de boerensloot en hamsters in het raam, waar je altijd een bordje met rodekool hebt staan.
Ping Panda ziet haar verlangen en geeft haar goede raad. Ga nog even langs Afrika voordat
je naar huis toe gaat.

Ping de panda
Knip van het witte vilt 2 ovaaltjes van circa 1 cm breed
en 1,5 cm lang. Knip een klein kruisje in het lapje om het
steeltje van het veiligheidsoog je door te kunnen steken.

Benodigdhedenro:ps Air zwart 06

a. 45 gram D
˜C
ps naturel 01
a. 45 gram Dro
˜C
ca. 5 × 5 cm
ukje wit vilt van
St
˜
18 mm
art berenneusje
m
˜ 1 zw
eidsoog jes 15 m
ar zwarte veiligh
pa
1
˜
envulling
nthetische popp
˜ Sy
aaknaald 3,5
˜H
orduurnaald
˜B
elden
˜ Sp
haar
˜ Sc
nnenkam
˜ Pe

Ooglapje (2x)

BEGIN MET DROPS AIR ZWART EN HAAKNAALD 3,5.
MAAK EEN RING.

Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6)
Toer 2: Haak 2 v in iedere v (=12)
Toer 3: Haak 2 v in de 1e, 2e, 3e, 4e v, de overige v: 1 v in
iedere v (=16)
Toer 4: Haak 2 v in iedere 4e v (=20)
Hecht af met een hv, laat voldoende draad over.
Haak 2 ooglapjes.
Kam de lapjes pluizig met de pennenkam.
Neem het witte vilten ovaaltje en het zwarte
veiligheidsoog je en plaats beide tussen toer 3 en 4 van
het ooglapje. Bevestig de ringen nog niet.

Pluis en haar vriendjes haken

|

63

>

Kortom, deze aaibare amigurumi’s
wachten erop om gehaakt te worden.
9 789043 919197
www.kosmosuitgevers.nl

NUR 474
Kosmos Uitgevers
Utrecht/Antwerpen

Haak Pluis & haar vriendjes!

TESSA VAN RIET-ERNST

ISBN 978-90-4391-919-7
90000
ISBN 978-90-4391-919-7

In totaal 15 amigurumi’s om stap
voor stap te haken. De haakvriendjes
zijn extra zacht door het gebruik van
pluizige garens. Voor degenen die liever
niet met pluizige garens haken, zijn er
ook amigurumi’s gehaakt met andere
garens die later opgekamd kunnen
worden voor het pluizige eﬀect.
Uiteraard wordt deze kamtechniek
uitgelegd in dit boek.

PLUIS & HAAR VRIENDJES HAKEN

Pluis is het kleine, roze konijntje dat
naast zacht ook erg eigenwijs is! Haar
moeder zegt dat ze nog iets te jong is om
alleen buiten te spelen. Pluis vindt dat
maar raar, want ze weet toch precies
waar ze woont? Ze trekt haar stoute
schoenen aan en gaat de wijde wereld
in op zoek naar nieuwe vriendjes.

SUPERZACHTE

AMIGURUMI’S

