SASCHA BLASE - VAN WAGTENDONK

Haakexpert Sascha Blase-van Wagtendonk, bekend van onder meer
de geliefde lappenpoppen en schitterende gehaakte sjaals, introduceert iets geheel nieuws: de onesiegurumi! Een nieuwe manier van
amigurumi haken, waardoor je niets meer aan elkaar hoeft te naaien.
Je begint met het haken van de losse onderdelen, waarna je verder
gaat met het hoofd en het lijf, terwijl je onderweg alle delen bevestigt.
Zo komt het knuffeltje al tijdens het haken tot leven.
De 15 uitgebreide patronen bevatten veel foto’s en stap-voor-stapbeschrijvingen. Met de handige tips leer je ook hoe je de beestjes
in een mum van tijd een transformatie geeft: maak een mini- of een
megavariant, haak ze met kleren aan of borstel ze voor een donzige
look. Deze superschattige beestjes zijn voor elke haakliefhebber
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VOORWOORD

Knuffeltjes haken is zo ontzettend leuk om te doen.
En toch zit er bij heel veel mensen een soort blokkade bij de
afwerking. ‘Het is zo lastig om ze mooi in elkaar te zetten.’ Iets
wat je heel vaak leest en hoort. Ik hoor ook weleens verhalen van
mensen die allerlei onderdelen gehaakt hebben, die nog steeds
als een soort relikwieën onafgemaakt in de kast liggen…
Het leek me zo’n leuke uitdaging om een oplossing te
bedenken voor dit probleem. Zo zijn de onesiegurumi’s ontstaan. Kleine, knuffelige karakters die je aan één stuk in elkaar
haakt, zonder naaiwerk! Het heeft behoorlijk wat pogingen
gekost, voordat het perfecte prototype er was. Maar met
iedere poging die ik deed, ontdekte ik meer mogelijkheden en
ontstonden er ideeën voor allerlei verschillende beestjes.
Na het ontwerpen kwam natuurlijk het spannende moment
waarop de eerste patronen getest konden worden en na de
waanzinnig enthousiaste reacties van de testers, wist ik het
zeker: deze manier van haken gaat mensen echt blij maken!
Dat bleek ook zo te zijn. Ik heb al zoveel enthousiaste reacties
ontvangen, maar ook heel vaak de vraag: ‘Staan deze patronen
ook in een boek?’ En ik ben zo gelukkig dat ik
daar nu eindelijk ‘ja’ op kan antwoorden.
Heel veel plezier met Onesiegurumi!
Liefs, Sascha
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voor je begint
Onesiegurumi haken is een geheel nieuwe techniek. Doordat je alle
onderdelen onderweg meehaakt, zijn er een aantal zaken belangrijk
om op te letten.
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ALGEMEEN
•

Je haakt deze patronen aan één stuk en in het rond, zonder de
rondes te sluiten. Het is daarom erg belangrijk om een stekenmarkeerder te gebruiken. Je plaatst deze steeds opnieuw in de eerste
steek van je toer, zodat je weet waar je begonnen bent.

•

Tijdens het haken kan het soms net lijken alsof de onderdelen niet
helemaal netjes uitgelijnd zijn, maar als je exact het patroon volgt
en een stekenmarkeerder gebruikt, komt dat op het einde helemaal
goed. Vaak is een subtiele draai ook genoeg om het model net
iets beter in vorm te brengen; dit hangt uiteraard samen met het
opvullen van je knuffeltje.

•

Omdat je de onderdelen meehaakt, is het niet noodzakelijk om
de draden vooraf weg te werken. Je kunt ze ook tijdens het haken
verwerken.

•

Laat je niet foppen door de term ‘veiligheidsoogjes’. Wanneer je
een knuffel voor een baby of een jong kind haakt, adviseer ik je
echt om gehaakte of geborduurde oogjes te maken. De plastic
oogjes kunnen losraken, met alle gevaren van dien.
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pinguïn
moeilijkheidsgraad: 3 van 5
VOOR EEN GROTE PINGUÏN (± 18 CM)
• Garen voor nld. 3,5-4,5 mm.
Ik gebruikte Borgo de Pazzi
Amore cotton 170 (1 bol van
170 m/100 g is genoeg voor
elke kleur) in: blauw #113,
wit #101, oranje #105
• Zwarte veiligheidsoogjes
12 mm
• Haaknaald 4 mm
• Fiberfill vulling
• Stekenmarkeerder,
stopnaald en schaar
VOOR EEN KLEINE PINGUÏN (± 12 CM)
• Garen voor nld. 2,5-3,5 mm.
Ik gebruikte SMC Catania
(1 bol van 125 m/50 g is genoeg
voor elke kleur) in: grijs
#242, wit #130, oranje #426
• Zwarte veiligheidsoogjes 8 mm
• Haaknaald 2,5 mm
• Fiberfill vulling
• Stekenmarkeerder,
stopnaald en schaar

TIP Bekijk ook de tips op blz. 15 en
16 over: algemeen, minderen en
haken met meerdere kleuren

SNAVEL

R1

Met oranje, start met een magische lus, 4v
in de lus (4)

R2

2v in elke steek rondom (8)

R3

1v in elke steek rondom (8)

Hecht af, knip de draad af en werk eventueel de
eindjes weg.

VOETEN (2 keer)

R1

Met oranje, start met een magische lus, 6v
in de lus (6)

R2

2v in elke steek rondom (12)

R3 - R5 1v in elke steek rondom (12)
Hecht af, knip de draad af en werk eventueel de
eindjes weg.
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konijn
moeilijkheidsgraad: 2 van 5
VOOR HET GROTE KONIJN (± 18 CM)
• Garen voor nld 3,5-4,5 mm.
Ik gebruikte Borgo de Pazzi
Amore cotton 170 (1 bol van
170 m/100 g is genoeg voor
elke kleur) in: lichtgrijs
#106 en wit #101
• Blauw/grijs met zwarte
veiligheidsoogjes 12 mm
• Veiligheidsneusje roze 15 mm
• Haaknaald 4 mm
• Fiberfill vulling
• Stekenmarkeerder, stopnaald
en schaar
VOOR HET KLEINE KONIJN (± 11,5 CM)
• Garen voor nld 2,5-3,5 mm.
Ik gebruikte Durable Coral
(1 bol van 125 m/50 g is genoeg
voor elke kleur) in: beige #2122
(Linen) en wit #326 (Ivory)
• Blauw/grijs met zwarte
veiligheidsoogjes 8 mm
• Veiligheidsneusje roze 12 mm
• Haaknaald 2,5 mm
• Fiberfill vulling
• Stekenmarkeerder, stopnaald
en schaar

TIP Bekijk ook de tips op blz. 15 en
16 over: algemeen, minderen en
haken met meerdere kleuren
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Haakexpert Sascha Blase-van Wagtendonk, bekend van onder meer
de geliefde lappenpoppen en schitterende gehaakte sjaals, introduceert iets geheel nieuws: de onesiegurumi! Een nieuwe manier van
amigurumi haken, waardoor je niets meer aan elkaar hoeft te naaien.
Je begint met het haken van de losse onderdelen, waarna je verder
gaat met het hoofd en het lijf, terwijl je onderweg alle delen bevestigt.
Zo komt het knuffeltje al tijdens het haken tot leven.
De 15 uitgebreide patronen bevatten veel foto’s en stap-voor-stapbeschrijvingen. Met de handige tips leer je ook hoe je de beestjes
in een mum van tijd een transformatie geeft: maak een mini- of een
megavariant, haak ze met kleren aan of borstel ze voor een donzige
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