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HAPPY COLOURS HAKEN

Heerlijk zachte babydekentjes, loungekussens voor je
tuinset of om je woonkamer te decoreren, dierenkussens
voor de kinderkamer en vrolijke amigurumi’s: allemaal
gehaakt met maar één haaksteek. Zo simpel kan het zijn!
In Happy colours haken introduceert Tessa van Riet-Ernst
een nieuwe kleurwisseltechniek met alleen de vaste als
haaksteek. Deze techniek geeft een verrassend kleurrijk
resultaat. Alle haakontwerpen worden stapsgewijs
beschreven en de kleurwisseltechniek wordt uitgelegd
aan de hand van stappenfoto’s en instructievideo’s.
Iedereen kan deze superleuke amigurumi’s en
accessoires haken!
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INLEIDING
Als je leert haken, dan begin je met het haken van lossen. Het is alweer een aantal jaar
geleden dat ik mijn eerste steken maakte; ik kan me nog goed herinneren hoe trots ik
was op mijn wiebelende ketting van lossen. Toen ik de lossen eenmaal goed onder de
knie had, mocht ik door met de volgende steek, de vaste. Niet veel later had ik een lapje
gehaakt. Weliswaar een beetje scheef, maar wel helemaal zelf gehaakt.
Oefening baart kunst en ik begon de lol van het haken in te zien en kon er geen genoeg
meer van krijgen. Ik wilde alle steken leren. Stokjes, clusters, stersteek, bobbelsteek en
nog veel meer prachtige steken om het mooiste haakwerk te maken. Ik begon met het
haken van amigurumi’s, die schattige gehaakte beestjes en wisselde dat af met een leuk
dekentje of een kussen. Heel Nederland kreeg de smaak van het haken te pakken en
de ene na de andere creatie werd gehaakt in de meest bijzondere steken, waardoor ook
ikzelf de kracht van de vaste eigenlijk een beetje was vergeten.
Daarom pakte ik mijn haaknaald en een paar kleurrijke bollen garen en probeerde eens
wat uit: haken met alleen maar vasten. En al snel bleek dat ik met enkel een vaste en een
losse om te keren een geweldig leuk effect kreeg. Voeg daar een paar fijne kleurtjes aan
toe en je krijgt meteen zin om aan de slag te gaan.
Dit boek is dus een beetje back to basics.
Een ode aan de vaste, de basissteek van het haken.
Heel veel plezier met Happy Colours haken!

Liefs, Tess
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MUISJE
Een muis in huis, over het algemeen ben je daar niet heel erg blij mee. Maar als het
zo'n gezellig exemplaar als deze is, dan is hij vast van harte welkom!

AFMETING
25 cm hoog

GAREN
By Claire 1:
45 gram, 2232 lichtgrijs
10 gram, 0236 fuchsia
15 gram, 2136 mint
15 gram, 0326 ivoor
15 gram, 0232 roze

Catania:
15 gram 249 goud

BENODIGDHEDEN
Haaknaald 3
Borduurnaald
Spelden
Schaar
Synthetische poppenvulling
Eventueel wat granulaatkorrels
ter verzwaring
Draadje zwart borduurgaren
voor haar en oogjes

TIP
Begin niet steeds op hetzelfde punt met meerderen (zie p. 15).
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Hoofd
Begin met By Claire 1 lichtgrijs en haaknaald 3.
Maak een ring. Het hoofd haak je in spiralen,
zonder afsluiten van de toer.
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 4e v (=15).
Toer 4: Haak 2 v in iedere 5e v (=18).
Toer 5: Haak 2 v in iedere 6e v (=21).
Toer 6: Haak 2 v in iedere 7e v (=24).
Toer 7: Haak 2 v in iedere 4e v (=30).
Toer 8: 30 v.
Toer 9: Haak 2 v in iedere 5e v (=36).
Toer 10: Haak 36 v.
Toer 11: Haak 2 v in iedere 6e v (=42).
Toer 12: Haak 2 v in iedere 7e v (=48).
Toer 13: Haak 48 v.
Toer 14: Haak 48 v.
Toer 15: Haak 48 v.
Toer 16: Haak 2 v in iedere 8e v (=54).
Toer 17: Haak 54 v.
Toer 18: Haak 54 v.
Toer 19: Haak 54 v.
Toer 20: Haak 2 v in iedere 9e v (=60).
Toer 21: Haak elke 9e en 10e v samen (=54).
Toer 22: Haak 54 v.
Toer 23: Haak elke 8e en 9e v samen (=48).
Toer 24: Haak elke 7e en 8e v samen (=42).
Toer 25: Haak elke 6e en 7e v samen (=36).
Toer 26: Haak elke 5e en 6e v samen (=30).
Toer 27: Haak elke 4e en 5e v samen (=24).
Toer 28: Haak elke 3e en 4e v samen (=18).
Vul het hoofd stevig op met synthetische vulling.

GEBRUIKTE
AFKORTINGEN
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste
o/o = Haak om en om:
1 v in kleur 1,
1 v in kleur 2.
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Toer 29: Haak elke 2e en 3e v samen (=12).
Hecht af met een hv, laat voldoende draad over.
Vul het hoofd nog wat bij indien nodig. Neem
een naald en rijg de overgebleven draad door de
naald. Haal de naald door alle voorste lussen van
de 12 overgebleven vasten en trek met beleid aan
de draad. De opening zal zich sluiten. Hecht af en
werk de hechtdraad weg.

Toer 4: Wissel van kleur naar Catania goud en
ivoor, haak o/o. Haak 2 v in iedere 3e v (=24).
Hecht af met een hv.
Toer 5: Wissel van kleur naar mint, haak 2 v in
iedere 4e v (=30). Hecht af met een hv.
Toer 6: Wissel van kleur naar ivoor en roze, haak
o/o. Haak 2 v in iedere 5e v (=36). Hecht af met
een hv.
Toer 7: Wissel van kleur naar lichtgrijs, haak 2 v
in iedere 6e v (=42). Hecht af met een hv.
Toer 8: Wissel van kleur naar fuchsia en ivoor,
haak o/o. Haak 2 v in iedere 7e v (=48). Hecht af
met een hv.
Toer 9: Wissel van kleur naar lichtgrijs, haak 2 v
in iedere 8e v (=54). Hecht af met een hv.
Toer 10: Wissel van kleur naar Catania goud en
ivoor, haak o/o 54 v. Hecht af met een hv.
Toer 11: Wissel van kleur naar lichtgrijs,
haak 54 v. Hecht af met een hv.
Toer 12: Wissel van kleur naar roze en ivoor,
haak o/o 54 v. Hecht af met een hv.
Toer 13: Wissel van kleur naar mint, haak 54 v.
Hecht af met een hv.
Toer 14: Wissel van kleur naar fuchsia en ivoor,
haak o/o 54 v. Hecht af met een hv.
Toer 15: Wissel van kleur naar lichtgrijs,
haak 54 v. Hecht af met een hv.
Toer 16: Wissel van kleur naar roze en ivoor,
haak o/o 54 v. Hecht af met een hv.
Toer 17: Wissel van kleur naar Catania goud,
haak 54 v. Hecht af met een hv.
Toer 18: Wissel van kleur naar mint en ivoor,
haak o/o 54 v. Hecht af met een hv.
Toer 19: Wissel van kleur naar lichtgrijs,
haak 54 v. Hecht af met een hv.
Toer 20: Wissel van kleur naar fuchsia en ivoor,
haak o/o 54 v. Hecht af met een hv.
Toer 21: Wissel van kleur naar roze, haak 54 v.
Hecht af met een hv.
Toer 22: Wissel van kleur naar Catania goud en
ivoor, haak o/o 54 v. Hecht af met een hv.
Toer 23: Wissel van kleur naar lichtgrijs, haak
elke 8e en 9e v samen (=48). Hecht af met een hv.
Toer 24: Wissel van kleur naar mint en ivoor,
haak o/o 48 v. Hecht af met een hv.
Toer 25: Wissel van kleur naar Catania goud,

Oren (2x)
BUITENKANT OOR:
Begin met By Claire 1 lichtgrijs haaknaald 3.
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). Hecht af
met een hv, laat voldoende draad over.
Haak twee grijze oren.
BINNENKANT OOR:
Begin met By Claire 1 roze haaknaald 2,5.
Maak een ring.
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6). Hecht af met een hv.
Toer 2: Wissel van kleur naar Catania goud en
ivoor. Haak o/o 2 v in iedere v (=12).
Hecht af met een hv, laat voldoende draad over.
Maak twee binnenoortjes. Speld de binnenoren
op toer 1 en 2 van de buitenoren en naai ze vast
met de overgebleven draad. Let op dat je draad
niet zichtbaar is aan de achterkant van het
buitenoor.
Speld de oren boven op het hoofd, op toer 17 en
18, 12 v uit elkaar. Naai de oren vast met de overgebleven grijze draad. Borduur twee slapende
oogjes met een draadje zwart borduurgaren op
toer 8 en 9 van het hoofdje.

Lijf
Begin met By Claire 1 lichtgrijs en haaknaald 3.
Maak een ring.
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6). Hecht af met een hv.
Toer 2: Haak 2 v in iedere v (=12). Hecht af met
een hv.
Toer 3: Haak 2 v in iedere 2e v (=18). Hecht af
met een hv.
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Dit kleurrijke boek was natuurlijk niet zo mooi geworden zonder een aantal
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pientere oma te hebben waar je nog steeds van mag leren. Joost de Wolf bedankt voor
de mooie foto’s, het was weer een feestje. Volgende keer geen M&M’s maar een gebakje
van Hans, ouderwets lekker! Een speciaal bedankje aan Kim en Carol van team Echtstudio
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Bedankt, team Kosmos uitgevers, voor het vertrouwen en de mogelijkheid om dit boek
samen te kunnen maken. Dank aan Martine Bouwman voor de mooie vormgeving en
Ilona Brinkman voor het verfijnen van het boek. En natuurlijk een dankjewel
voor mijn kleurrijke gezin: Jeroen, Bowen, Dévi en Quinty. Voor het accepteren van
bakken vol wol in huis, een volle eetkamertafel en haaknaalden hier en daar,
maar vooral bedankt voor de inspiratie die ik van jullie krijg.
Ik hoop dat jullie je leven allen ook vol kleur en mooie creaties in mogen vullen.
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