prettig gestoorde amigurumi’s
eer
Reuze teddyb

ken!!
Wij helpen zoe

mijn
Waar isno
knuffel u...?!?
Dendennis

Bijtje

Haakpatronen voor grote en kleine amigurumi’s

COLOFON
Dit boek is gepubliceerd door
Kosmos Uitgevers
Postbus 13288, 3507 LG Utrecht
www.kosmosuitgevers.nl
Patronen en grafisch ontwerp: Dendennis, www.dendennis.nl
Fotografie: Dendennis
Illustraties: Metin Seven, www.metinseven.com
Teksten verhaaltjes: Sander Meij
Redactie: Marian van Eekelen
ISBN 9789043918787
ISBN e-book: 9789043918794
NUR 474
© 2016 Kosmos Uitgevers, Utrecht
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere
wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this book may be reproduced in any form by print, photocopy,
microfilm or any other means without prior written permission from the
publisher.
De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van derden zo goed mogelijk
te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen
gelden, kunnen zich tot de uitgever wenden.
2

Voorwoord

Dit haakboek is voor mij echt een droom die is uitgekomen. Al sinds mijn eerste haakboek wilde ik
meer met verhaaltjes doen om de wereld van Dendennis groter en bekender te krijgen. Dendennis is
echt een kleine avonturier, maar wel in zijn eigen fantasie en die kan soms best een beetje maf zijn.
Dankzij de hulp en fantastische schrijfwijze van Sander Meij en de prachtige 3D illustraties van
Metin Seven is het mij eindelijk gelukt om haken en fantasie nog dichter bij elkaar te krijgen.

Ik hoop dat jullie er veel haakplezier aan beleven.
Groetjes, Dennis
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Midden in de nacht schrikt Dendennis wakker uit een rare droom.
Misschien was het zelfs wel een nachtmerrie. Vaag herinnert hij zich
nog dat hij droomde dat hij iets kwijt was. Versuft kijkt hij om zich heen.
Was het nou zijn knuffel die hij niet kon vinden? Hoe dan ook, het was
toch maar een droom, dus echt reden om zich zorgen te maken heeft
Dendennis niet. Voor de zekerheid voelt hij snel naast zich, om er zeker
van te zijn dat zijn lievelingsknuffel er nog ligt. Maar tot zijn verbijstering
blijkt dat niet zo te zijn… Is hij dan op de grond gevallen? Nee, ook niet!
Maar dat kan toch niet? Knuffels lopen toch niet zomaar weg?
Wat is hier aan de hand?
Kijk snel op pagina 22 hoe dit verder verloopt. ››
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Bij nacht en onj
Zonder zijn knuffel kan Dendennis de slaap niet meer vatten.

‘Jij ook al niet?’ vraagt Dendennis al enigszins gerustgesteld, ‘Ik ook

Hij trekt zijn pantoffels aan, stapt uit bed en gluurt wat om zich heen.

niet, want ik had een nare droom, en nu ben ik Slaaphaas kwijt.’

Als zijn ogen wat beter aan het donker gewend zijn, begint hij te zoeken:

‘Slaaphaas? Is dat dus je lievelingsknuffel?’

in zijn kast, onder zijn bureau en in de rommelkist. Maar nergens is zijn

Dendennis knikt.

knuffel te vinden. Dan ziet hij ineens vanonder zijn bed een paar grote,

‘Je bent dus je knuffel kwijt? Wat naar. En toevallig. Want ik ben Grot-

zwart-glimmende ogen die zijn bewegingen volgen. Gek genoeg schrikt

man, mijn lievelingsknuffel, dus óók kwijt,’ verzucht de Dinoblauwdus.

Dendennis er niet heel erg van. Hij is nu eenmaal niet snel bang en

‘Maar... dat kan toch geen toeval zijn, twee verdwenen knuffels in

bovendien zijn het twee ogen die op de een of andere manier iets vrien-

hetzelfde huis…’ zegt Dendennis peinzend.

delijks uitstralen. Maar vriendelijkheid is niet iets waar je meteen aan

‘Misschien heb je dus wel gelijk. Maar ik ben dus bang dat ík je dus niet

denkt, in het holst van de nacht, bij een mogelijk monster onder je bed.

kan helpen met zoeken. Want als de mensen mij dus zien, dan rennen

‘Eh… hallo?’ Dendennis doet een paar stappen in de richting van zijn

ze dus meestal al weg voordat ik mijn muil dus ook maar kan opendoen.

bed. ‘Kom eens tevoorschijn?’

Iedereen is dus altijd maar bang voor me. En eerlijk gezegd heb ik het

Geen antwoord.

op mijn beurt dus ook niet echt op mensen… dus.’ De Dinoblauwdus

‘Hallo? Wie is daar?’ vraagt Dendennis nog een keer, en als hij opnieuw

klinkt een beetje bedremmeld.

geen antwoord krijgt, pakt hij snel zijn zaklamp erbij en schijnt ermee

‘Maar ik ben niet bang voor je, hoor,’ zegt Dendennis geruststellend.

onder zijn bed.

Toch ben ik best dapper, denkt hij bij zichzelf. Ineens is hij klaarwakker.

Tussen rondslingerende superheldenstripboeken, zijn katapult en de

En hij heeft een idee.

trui die hij al een tijdje kwijt was, ontdekt hij een eigenaardig wezen

‘Weet je wat? Ik ga onze knuffels wel zoeken. Ze kunnen nooit ver weg

dat hem bang aankijkt. Het lijkt wel een soort dinosaurus! Het beest

zijn. En zonder knuffel kan ik toch niet slapen. Probeer jij dat intussen

is blauw en op zijn rug zit een witte kam, zoals je dat ook weleens bij

maar wel.’

leguanen ziet. Maar het opvallendst zijn de grote ogen, die verschrikt in

‘Wil je dat dus echt doen dus? Want ik ben dus ook nog eens heel moe.

het zwakke schijnsel van de zaklamp kijken.

Dus vandaar dat ik liever hier blijf.’

‘Wie ben jij nou weer?’ vraagt Dendennis, ‘En wat doe je onder mijn bed?’

‘Oké,’ antwoordt Dendennis, ‘ik ga op onderzoek uit. En als ik terugkom,

Het wezen opent eindelijk zijn bek: ‘Ik ben dus de Dinoblauwdus en ik

moet je me maar eens uitleggen waarom je eigenlijk onder mijn bed

kon dus niet slapen.’

ligt. En hoelang al… dus.’
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Nachtmerrie

MOEILIJKHEIDSGRAAD

Zeker niet moeilijk om te haken, maar duurt wel erg lang.
Het is even puzzelen om de nek goed vast te naaien.
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GEBRUIKTE MATERIALEN
* Haaknaald 4,0 mm
* 20mm-oogjes
* Veel vulling
* 4 bollen Scheepjeswol Stone washed XL 843 Zwart
* 1 bol Scheepjeswol Stone washed XL 841 Crème,
852 Geel, 856 Oranje, 847 Rood
76

T 6: Haak 2 v in elke 5e v (48)
T 7-8: Haak 48 v (48)
Wissel met Oranje.
T 9: Haak elke 15e & 16e v samen (45)
T 10: Haak 45 v (45)
Wissel met Rood.
T 11: Haak elke 14e & 15e v samen (42)
T 12: Haak 42 v (42)
Wissel met Zwart.
T 13: Haak elke 13e & 14e v samen (39)
T 14: Haak 39 v (39)
T 15: Haak elke 12e & 13e v samen (36)
T 16: Haak 36 v (36)
T 17: Haak elke 11e & 12e v samen (33)
T 18: Haak 33 v (33)
T 19: Haak elke 10e & 11e v samen (30)
T 20-22: Haak 30 v (30)
Vul de poten. Hecht af en laat genoeg draad
over om de achterpoten op het lijfje te naaien.
VOORPOTEN (2x)
Begin met Geel.
T 1: Haak 8 v in een magische ring
T 2: Haak 2 v in elke v (16)
T 3: Haak 2 v in elke 2e v (24)
T 4: Haak 2 v in elke 3e v (32)
T 5: Haak 2 v in elke 8e v (36)
T 6: Haak 36 v (36)
Wissel met Oranje.
T 7: Haak elke 11e & 12e v samen (33)

T 8: Haak 33 v (33)
Wissel met Rood.
T 9: Haak elke 10e & 11e v samen (30)
T 10: Haak 30 v (30)
Wissel met Zwart.
T 11: Haak elke 9e & 10e v samen (27)
T 12: Haak 27 v (27)
T 13: Haak elke 8e & 9e v samen (24)
T 14: Haak 24 v (24)
T 15: Haak elke 7e & 8e v samen (21)
T 16: Haak 21 v (21)
T 17: Haak elke 6e & 7e v samen (18)
T 18-24: Haak 18 v (18)
Vul de poten. Hecht af en laat genoeg
draad over om de voorpoten in T 39 op
het lijfje te naaien.

Steek eerst de haaknaald door een vaste op
het hoofd of achterwerk, pak het midden van
een draadje op en haal dit door de vaste,
haal vervolgens de restdraad door de lus
om je haaknaald.

MANEN
Knip ± 50 stroken van geel, oranje en rood
voor de manen van ongeveer 15 cm en
haak ze vast in rijen van 6 (1 geel, 1 oranje,
2 rood, 1 oranje, 1 geel) op het hoofd tot
halverwege de nek.
STAART
Knip 4 rode stroken van ongeveer 30 cm
en haak ze vast op de achterzijde van het
lichaam. Haak daaromheen een rij van oranje
stroken van ongeveer 25 cm. En daaromheen
een rij gele stroken van ongeveer 20 cm.
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Dendennis schrikt wakker uit een nare droom en ontdekt dat zijn favoriete knuffel
nergens te bekennen is. Hij gaat op zoek in het holst van de nacht. Tijdens zijn
avontuur komt hij o.a. Luiaard, Knijpkat en een wat onnozele Nachtmerrie tegen.
Maar wie kan hem helpen zijn slaapknuffel terug te vinden?
In dit boek staan 15 haakkarakters die van bedtijd een feestje maken! De knuffels
staan stapsgewijs beschreven om zelf te haken. Bovendien komen ze echt tot leven
met de leuke (voor)leesverhaaltjes bij elk hoofdstuk. Veel haak- (en lees)plezier!
Dendennis

Kijk voor meer informatie op www.kosmosuitgevers.nl en www.dendennis.nl

RUMI

ENNISAMIGU

M/DEND
FACEBOOK.CO
NUR 474

Utrecht/Antwerpen

