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Naast stapsgewĳze patroonbeschrĳvingen is dit boek voorzien van
de benodigde haaktechnieken, inclusief tips & tricks over verschillende garensoorten.
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Gehaakte KNUFFELDOEKJES SASCHA

In dit boek vind je haakpatronen voor de meest schattige én stoere
knuffeldoekjes. Van zoete prinsessen en een zeemeermin tot ridder
en astronaut: stap voor stap maak je met dit boek zelf een knuffeldoekje voor baby’s en peuters. Alle knuffeldoekjes hebben veel
leuke details waar kleine vingertjes heerlĳk mee kunnen knuffelen
en spelen. Ook zĳn er dierendoekjes met pluizig garen gemaakt voor
nog meer knuffelplezier!
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voorwoord
Welkom in de wereld van de knuffeldoekjes! Dit boek bevat een
aantal van de allereerste knuffels die ik ooit ontworpen heb. Het
zĳn nog steeds favoriete patroontjes en verdienen daarom zeker
hun eigen boek!
De doekjes hebben allemaal een eigen karakter. De zachte diertjes
zĳn heerlĳk om mee te knuffelen en de popjes hebben allemaal
eigen accessoires waardoor ze heerlĳk zĳn voor kleine vingertjes
om te ontdekken.
Veel plezier met haken!
Liefs,

Sascha
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MOOIE

prinsessen
MATERIALEN
• YARN AND COLORS SUPER MUST-HAVE IN HAARKLEUR BRUIN (008) OF BLOND (011), HUIDSKLEUR
(043), KLEUR VOOR KROON (011 OF 035), VOOR
JURK EN HANDSCHOENTJES WIT (001), LILA (052)
EN PAARS (055) OF WIT (001), DONKERROZE (035)
EN ROZE (046)VEILIGHEIDSOOGJES 10 MM OF DUN
GAREN OM OOGJES TE BORDUREN
• HAAKNAALD 4
• VULLING
• NAALD
• OPTIONEEL: STEKENMARKEERDER

AFMETING
• 25 CM HOOG
•
MOEILIJKHEIDSGRAAD

PRINSES
Haar, hoofd en jurk worden aan één stuk gehaakt, beginnend bĳ de knot.
Toer 1: Maak met de kleur van het haar een magische lus
en haak hierin 6v (6).
Toer 2: 2v in elke v (12).
Toer 3: *1v, 2v in 1v, herhaal vanaf * (18).
Toer 4: *1v, 2sh, herhaal vanaf *(12). Vul de knot op.
Toer 5: *2sh, herhaal vanaf * (6).
Toer 6: 2v in elke v (12).
Toer 7: 6x 2v in 1v, 6v (18).
Toer 8: *1v, 2v in 1v, herhaal 5x vanaf *, 6v (24).
Toer 9 t/m 12: v (24).
Toer 13: alleen in de voorste lussen: 1v, 2v overslaan, 7dst
in volgende v, 2v overslaan, 1hv, 2v overslaan, 7dst in volgende v, 2v overslaan, 12v (24).
Haak verder met huidskleur, knip de draad van de haarkleur af.
Toer 14: alleen in de achterste lussen van toer 12, 12v, in
beide lussen van toer 13, 12v (24).
Toer 15 t/m 18: v (24).
Toer 19: *2v, 2sh, herhaal vanaf * (18).
Toer 20: *1v, 2sh, herhaal vanaf * (12).
Bevestig eventueel veiligheidsoogjes tussen toer 17 en 18
met een tussenruimte van 6 steken. Vul het hoofd op.
Toer 21: *2sh, herhaal vanaf * (6).
Toer 22: *1v, 2v in 1v, 2v in 1v, herhaal vanaf * (10).
Haak verder met de basiskleur van de jurk, knip de huidskleur af.
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RIDDER

te paard

MATERIALEN
• YARN AND COLORS SUPER MUST-HAVE IN DE
KLEUREN GRĲS (096), BLAUW (061), HUIDSKLEUR
(043), BRUIN (008) EN ZWART (100)
• 2 PAAR VEILIGHEIDSOOGJES 10 MM
• VEILIGHEIDSOOGJES 12 MM
• HAAKNAALD 4 MM
• VULLING
• NAALD
• HONDENBORSTEL MET STALEN PINNEN
• OPTIONEEL: STEKENMARKEERDER

AFMETING
• 21 CM HOOG (DE BENEN VAN HET PAARD NIET
MEEGEREKEND)
•
MOEILIJKHEIDSGRAAD

KLEP HELM
Haak met grĳs 14l, 1v in 2e l van haaknaald, 1v, 1hst, 7st,
1hst, 1v, 3v in laatste l, haak verder langs de andere kant
van de lossenketting, 1v, 1hst, 7st, 1hst, 1v, 2v in laatste l,
hv in 1e l.
Borduur zwarte verticale strepen op de klep en werk de
draadjes weg.
HOOFD EN LICHAAM
Toer 1: Maak met grĳs een magische lus en haak hierin 6v
(6).
Toer 2: 2v in elke v (12).
Toer 3: *1v, 2v in 1v, herhaal vanaf * (18).
Toer 4: *2v, 2v in 1v, herhaal vanaf * (24).
Toer 5 t/m 8: v (24).
Haak verder met huidskleur en grĳs.
Toer 9: met huidskleur alleen in achterste lussen, 9v, met
grĳs in beide lussen, 15v (24).
Toer 10 en 11: met huidskleur, 9v, met grĳs, 15v (24).
Haak verder met grĳs, knip de huidskleur af.
Toer 12: alleen in voorste lussen, 9v, in beide lussen, 15v
(24).
Toer 13: v (24).
Toer 14: *2v, 2sh, herhaal vanaf * (18).
Toer 15: *1v, 2sh, herhaal vanaf * (12).
Bevestig 1 paar 10 mm oogjes tussen toer 10 en 11 met
een tussenruimte van 5 steken. Steek de 12 mm oogjes
door de linker- en rechterhoek van de klep voor de helm en
bevestig deze in het hoofd tussen toer 9 en 10 in de tweede
grĳze steek naast de huidskleur. Vul het hoofd op.
Toer 16: *2sh, herhaal vanaf * (6).
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