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Wat is Kookeridoo?

Tessa van Riet-Ernst

De Japanse haaktechniek amigurumi is hip en leuk!
Het haken van knuffelbeestjes is een ware trend! Tessa
van Riet-Ernst van Echtstudio ontwierp voor dit boek
onweerstaanbare haakfiguren: van aandoenlijke slingerapen, een giraffenfamilie en tortelduifjes tot een
Matroesjka-pop die je heel handig kunt gebruiken om
je haaknaalden in op te bergen.
Aan de hand van een reeks duidelijke stap-voorstapfoto’s worden de verschillende haaksteken en
amigurumi-technieken uitgelegd. De amigurumi’s zijn
vervolgens ingedeeld op moeilijkheidsgraad, zodat er
zowel voor de beginnende als gevorderde haakster wel
wat te haken valt. Volg de instructies en je zult zien
dat iedereen kan leren haken. De haakbeestjes zijn
leuk om te maken én om te geven!
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Haak deze beestachtig leuke monsters! Het zijn
geen enge monsters, maar gezellige griezels
die direct je hart stelen. Ontmoet Morrison het
groene monster die altijd stevig zijn teddybeer
vasthoudt en Kay de krokodil met watervrees…
Alle amigurumi’s staan stapsgewijs beschreven,
inclusief stappenfoto’s. Veel haakplezier!

De amigurumi’s van Kookeridoo zijn ontworpen met een flinke knipoog en een stukje humor. Ik had natuurlijk kunnen kiezen voor een
volledig paard bij ridder Roderick (pagina 60),
maar een stokpaardje vond ik veel grappiger.
Ooit wel eens groene aapjes gezien met roze
blosjes op hun wangen (pagina 32)? De amigurumi’s van Kookeridoo worden altijd met veel
liefde gehaakt. Daarbij stel ik hoge eisen aan
mezelf tijdens het ontwerpen. Als het resultaat
me niet bevalt, dan haak ik net zolang door
totdat ik verliefd ben op het ontwerp. Op die
manier kan ik altijd trots zijn op de ontwerpen
en ze ook met veel plezier doorgeven aan anderen. Kookeridoo is het huismerk van Echtstudio. De amigurumi’s zijn een onderdeel van dit
label. Er worden onder dit label ook gehaakte
poefen, kussens en andere handgemaakte producten verkocht. Tevens kun je bij Echtstudio
alle materialen vinden die zijn gebruikt in dit
boekje. Op die manier hoef je niet te zoeken
naar kleine magneetjes of 10 cm plastic ringen.
Ga naar www.echtstudio.nl en je vindt alles wat
je nodig hebt om de Kookeridoo-amigurumi’s
te kunnen maken en meer!

Kijk voor meer informatie op www.kosmosuitgevers.nl

Kijk voor de andere haakboeken in deze
serie op www.kosmosuitgevers.nl

Tessa van Riet-Ernst

Kijk voor nog meer inspirerende
amigurumi-patronen op mijn website:
www.woolytoons.com. Volg Woolytoons ook
via de blog www.woolytoons.blogspot.nl of
www.facebook.com/woolytoons. Wil je meer
weten over mijn haakboeken? Kijk dan op
www.kosmosuitgevers.nl
Voor alle gebruikte materialen kun je terecht
bij diverse hobbyzaken, zoals bijvoorbeeld
www.echtstudio.nl, www.handwerk.nl
of www.wolplein.nl.
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INLEIDING
Het is een feit, amigurumi’s zijn over het algemeen schattig en lief en vaak in zachte zoete tintjes.
Dat vind ik zelf ook heel aandoenlijk, maar soms wil je weleens even wat anders. Een lelijke heks met een wrat op haar
neus, een monsterlijke mummie of een spook. Deze amigurumi’s zijn nu ook eens voor jongens, want in dit boek zijn geen
roze, lila of lieftallige poppetjes te vinden. Wel dikke harige spinnen. Maar het zou geen boek van mij zijn zonder een
beetje gekkigheid. Het mogen dan wel griezels zijn, het zijn wel gezellige griezels. Ondanks dat ze hun uiterste best doen
om eng en gevaarlijk te zijn, diep vanbinnen zijn ze toch eigenlijk best lief. Ik wens je monsterlijk veel plezier met
het maken van deze gezellige griezels!
Liefs, Tess
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UITLEG BASISSTEKEN
1) Het maken van een opzetlus.
001

002

003

001: Neem de draad tussen duim en wijsvinger en vorm een lus door de lange draad over de korte draad heen te slaan.
002: Steek de haaknaald door de lus. Houd de korte draad met je duim tegen en trek de lange draad door de lus.
003: Je hebt nu de opzetlus gemaakt.

A Vasthouden haaknaald
004

004: Neem de juiste
uitgangspositie aan.
Je houdt de haaknaald vast als een pen.
Je kunt je duim op
het antislipgedeelte
plaatsen.

B Draadspanning
005

006

005: Schuif je wijsvinger tegen de haaknaald aan. De lange draad gaat over je wijsvinger
heen en de korte draad gaat voor je wijsvinger langs. Weef nu de lange draad onder je
middelvinger door en dan over je ringvinger heen, zodat er een natuurlijke rem ontstaat
voor de draad. Je kunt eraan trekken, dan krijg je strakke steken. Je kunt de draad laten
vieren en dan krijg je losse steken.
006: Houd nu met je duim het korte gedeelte van de draad vast tegen je wijsvinger.
Hierdoor krijg je stabiliteit. Je duim verplaatst zich na iedere steek naar boven,
zodat hij weer bijna tegen je haaknaald aan zit.
De draadspanning is erg belangrijk als je gaat haken. Deze zorgt ervoor dat je regelmatig haakwerk krijgt en daarnaast in een prettig ritme leert haken.
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Tips voor het naaien
Het werkt fijn als je alle onderdelen gevuld en afgewerkt klaar hebt liggen. In de patronen staat regelmatig:
‘houd voldoende draad over’. Deze draad is bestemd om de onderdelen aan elkaar vast te naaien. Ik gebruik
altijd hetzelfde garen als waar ik mee gehaakt heb om mijn amigurumi in elkaar te zetten. Op deze manier zie je
de naaisteek het minst. Tip: Je kunt beter 4 kleine steekjes maken dan 2 grote, dat geeft een veel mooier resultaat.
Voor de foto heb ik een opvallende kleur draad gekozen.

78

092

093

094

096

097

092: Speld eerst alle onderdelen op de juiste plaats
vast, zodat je kunt zien wat het eindresultaat gaat
worden. Op deze manier kun je nog aanpassingen
doen indien nodig.
093: Steek de draad door het eerste onderdeel heen
naar voren.
094: Steek de naald in het tweede onderdeel.
095: Steek de naald weer terug in het eerste onderdeel.
096: Trek het draadje aan.
097: Naai zo verder met de slingersteek tot de
onderdeeltjes aan elkaar vastzitten.
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MORRISON HET MONSTER

MOEILIJKHEIDSGRAAD

Gezien zijn formaat zou je het niet zeggen, maar Morrison is nog maar een peuter. Hij kan niet wachten tot hij net
zo groot is als zijn vader, maar dat duurt nog wel even. Tot die tijd mag hij nog even onder zijn moeders vleugels
blijven en leren hoe je kleine kinderen flink moet laten schrikken. Nu is Morrison daar nog niet zo goed in, maar
wacht maar tot hij groot is! Ik zou dus nu maar extra lief voor hem zijn als je hem te vriend wilt houden.
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Pukkels (12x)
Begin met Phildar Coton pistache en haaknaald 2,5.
Maak een ring.
Toer 1: Haak 9 v in de ring (=9).
Toer 2: 9 v.
Toer 3: Haak elke 2e en 3e v samen (=6).
Hecht af met een hv, laat voldoende hechtdraad over.
Vul de pukkel licht op. Er mag een klein gaatje te zien
zijn in het midden van toer 1, zolang de vulling er maar
niet doorheen komt. Haak 12 pukkels en verdeel ze over
de voorkant van de bek van het monster. Naai de pukkels
vast met het overgebleven draad.

Werkwijze Knuffelbeertje
Materialen
» 5 gram Scheepjes Stone Washed Yellow
Jasper 809
» 1 draadje zwart borduurgaren
» 1 paar zwarte veiligheidsoogjes,
maat 4 mm

Benodigdheden
» Haaknaald 3
» Borduurnaald
» Spelden

Gebruikte afkortingen
hv = halve vaste
v = vaste
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MICHAEL DE VLEERMUIS

MOEILIJKHEIDSGRAAD

‘You know I’m BAD, I’m BAT… you know it’. Ja je hoort het goed, er galmt een lied van Michael Jackson uit een
van de grotten in het donkere bos. Michael de vleermuis is namelijk een groot fan van Jackson. Overdag verstopt
hij zich graag in zijn grot, maar ’s avonds in het maanlicht oefent hij er vrolijk op los. Hij kent de meeste liedjes
inmiddels uit zijn hoofd, en ook de Moonwalk begint ergens op te lijken.
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SLOTWOORD
Het maken van dit boek was een feest. Ik heb me creatief
heerlijk uit kunnen leven met alle gezellige griezels. En
om ervoor te zorgen dat alle patronen correct zijn, heb
ik de hulp gehad van Wilma van Leeuwen, Oma IJpelaar,
Yvonne Krabbendam, Lieke Smeijers, Marieke VenailleMoore, Davy Coolsaet, Lisa Truyers, Ingrid Colombain
en Lieke Westhoff, en die wil ik graag allen hartelijk
bedanken voor hun kritische blik en feedback.
Een speciaal bedankje aan mijn moeder Hennie Ernst
voor het nahaken, meedenken en oppassen.
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Buiten dat samenwerken met fotograaf Joost de Wolf
altijd erg gezellig is, is het resultaat ook dit keer weer
prachtig! Joost, bedankt voor de mooie foto’s.
Mijn uitgever, Kosmos Creatief wil ik graag bedanken
voor het vertrouwen en de samenwerking. En Martine
Bouwman, bedankt voor de mooie opmaak van het boek.
En dan natuurlijk nog een bedankje aan mijn eigen kleine
monstertjes, Bowen, Dévi en Quinty voor het geduld
dat zij opbrengen als mama weer aan het haken is.
En als laatste nog een dikke dankjewel voor mijn
mannetje Jeroen!
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