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BERRY
EA
N IV U

de beer

Berry is een verlegen beer, hij praat niet veel maar heeft een
groot hart. Hij zal er altijd zijn om naar je te luisteren en je een
knuffel te geven om je in slaap te laten vallen. Welterusten!

HOOFD (met crème)
Haak een ketting van 12 l. Dit
project wordt rond gehaakt om deze
kleine lossenketting.

Afmeting: 20 cm
Materiaal
• Basisbenodigdheden
(zie blz. 9)
• Haaknaald 2,25 mm
• 2 veiligheidsoogjes Ø 6 mm
Garen
• Natura Just Cotton (DMC)
– wit N02 (restje)
– lichtgroen N12 (1 bol)
– donkergroen N14 (1 bol)
– jade N20 (1 bol)
– crème N36 (1 bol)
– kaki N989 (1 bol)
• Borduurgaren donkerbruin

Toer 1: begin in de 2e l vanaf je
haaknaald, 1 meerd, 1 v in elk van de
9 l, 3 v in de laatste l. Ga verder aan
de andere kant: 1 v in elk van de 10 l
(24 v)
Toer 2: 2 meerd, 9 v, 3 meerd, 9 v,
1 meerd [30 v]
Toer 3: (1 v, 1 meerd) 2 keer, 10 v
(1 meerd, 1 v) 3 keer, 9 v, 1 meerd
[36 v]
Toer 4: (5 v, 1 meerd) 6 keer [42 v]
Toer 5: 2 v, 1 meerd, (6 v, 1 meerd)
5 keer, 4 v [48 v]
Toer 6: (7 v, 1 meerd) 6 keer [54 v]
Toer 7-21 (15 toeren): 1 v in elke st
[54 v]
Toer 22: (7 v, 1 mind) 6 keer [48 v]

Zet de oog jes vast tussen toer 16 en
17 met 8 steken tussenruimte.
Begin met het opvullen van het
hoofd, vul verder op tijdens het
haken.
Toer 23: 2 v, 1 mind, (6 v, 1 min)
5 keer, 4 v [42 v]
Toer 24: (5 v, 1 mind) 6 keer [36 v]
Toer 25: (4 v, 1 mind) 6 keer [30 v]
Knip de draad af met genoeg lengte
voor het in elkaar zetten (1).
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ARMEN (begin met
crème; haak 2 keer)

Aan het eind van de toer ga je over
naar bruin.

Toer 1: 6 v in een magische ring
[6 v]
Toer 2: 6 meerd [12 v]
Toer 3: (3 v, 1 meerd) 3 keer [15 v]

Toer 4-11 (8 toeren): 1 v in elke st
[15 v]
Toer 12: (3 v, 1 mind) 3 keer [12 v]
Vul de arm licht op.
Speld de arm plat en leg de steken
van beide kanten van de opening
recht op elkaar. Sluit de arm door
de twee tegenover elkaar liggende
steken samen te haken met een
vaste [6 v].

7

Knip de draad af met genoeg lengte
voor het in elkaar zetten (7).

OREN (met bruin; haak
2 keer)
Toer 1: 8 v in een magische ring
[8 v]
Toer 2: (1 meerd, 1 v) 4 keer [12 v]
Toer 3: (2 v, 1 meerd) 4 keer [16 v]
Toer 4: 1 v in elke st [16 v]
Toer 5: (2 v, 1 mind) 4 keer [12 v]
Speld het oor plat en leg de steken
van beide kanten van de opening
recht op elkaar. Sluit het oor door
de twee tegenover elkaar liggende
steken samen te haken met een
vaste [6 v].

STAART (met bruin)
Toer 1: 5 v in een magische ring
[5 v]
Toer 2-3 (2 toeren): 5 v [5 v]
Toer 4: 4 v, 1 meerd [6 v]
Sluit met 1 hv, knip de draad af met
genoeg lengte voor het in elkaar
zetten (7).

IN ELKAAR ZETTEN
Leg de twee onderuiteinden van het
oor op elkaar en naai ze aan elkaar
vast (8). Doe hetzelfde bij het
andere oor.
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Naai de oren op het hoofd ter
hoogte van toer 6 (9).
Naai de armen onder de roze col
(10).
Naai het hoofd op het lijf en vul het
nog bij voor je de naad helemaal
sluit.
Naai de staart vast ter hoogte van
toer 5 en 6 van het lijf (11).
Borduur met roze motiefjes op het
pakje (12).
Breng roze blush aan op de wangen
(13).

Knip de draad af met genoeg lengte
voor het in elkaar zetten (7).
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FLUFFY
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N IV U

de kogelvis

Van alle kogelvissen kennen we Fluffy het best. Hij is een
echte onderzoeker. Als hij vrij is gaat hij graag zwemmen om
mooie delen van het koraalrif te ontdekken, zodat hij weer
nieuwe foto’s in zijn fotoalbum kan plakken.

LIJF (begin met crème)

Afmeting: 14 cm
Materiaal
• Basisbenodigdheden
(zie blz. 9)
• Haaknaald 2,5 mm
• 2 veiligheidsoogjes Ø 8 mm
Garen
• Happy Cotton (DMC) of
Durable Coral mini (CM)
of Yarn and Colors Baby
Fabulous (BF)
– oranje DMC 753 of
CM 2194 of BF 021
(1 bol)
– crème DMC 761 of
CM 326 of BF 002
(1 bol)
– lichtgeel DMC 770 of
CM 309 of BF 010
(1 bol)
– geel DMC 794 of
CM 2206 of BF 015
(1 bol)

66

Toer 1: 8 v in een magische ring
[8 v]
Toer 2: 8 meerd [16 v]
Toer 3: geel: (1 v, 1 meerd) 3 keer;
crème: (1 v, 1 meerd) 5 keer [24 v]
Toer 4: geel: (2 v, 1 meerd) 3 keer;
crème: (2 v, 1 meerd) 5 keer [32 v]
Toer 5: geel: (3 v, 1 meerd) 3 keer;
crème: (3 v, 1 meerd) 5 keer [40 v]
Toer 6: geel: 2 v, 1 meerd, (4 v,
1 meerd) 2 keer, 2 v; crème: 2 v,
1 meerd, (4 v, 1 meerd) 4 keer, 2 v
[48 v]
Toer 7: geel: 18 v; crème: 30 v [48 v]
Toer 8: geel: (7 v, 1 meerd) 2 keer,
2 v; crème: 5 v, 1 meerd, (7 v,
1 meerd) 3 keer [54 v]
Toer 9: geel: 3 v, 1 meerd, 8 v,
1 meerd, 7 v; crème: 1 v, 1 meerd,
(8 v, 1 meerd) 3 keer, 4 v; lichtgeel:
1 v [60 v]

Toer 10: geel: (1 meerd, 4 v) 4 keer,
1 meerd, 1 v; lichtgeel: 1 v; crème:
35v; lichtgeel: 2 v [65 v]
Toer 11: geel: 27 v; lichtgeel: 2 v;
crème: 33 v; lichtgeel: 3 v [65 v]
Toer 12: geel: 27 v; lichtgeel: 3 v;
crème: 31 v; lichtgeel: 4 v [65 v]
Toer 13-15 (3 toeren): geel: 27 v;
lichtgeel: 4 v; crème: 30 v; lichtgeel:
4 v [65 v]
Toer 16: geel: 1 v, 1 popcornsteek,
(4 v, 1 popcornsteek) 5 keer;
lichtgeel: 4 v; crème: 30 v; lichtgeel:
4 v [65 st]
Toer 17-21 (5 toeren): geel: 27 v;
lichtgeel: 4 v; crème: 30 v; lichtgeel:
4 v [65 v]
Toer 22: geel: 3 v, 1 popcornsteek,
(4 v, 1 popcornsteek) 4 keer, 3 v;
lichtgeel: 4 v; crème: 30 v; lichtgeel:
4 v [65 st]
Toer 23-25 (3 toeren): geel: 27 v;
lichtgeel: 4 v; crème: 30 v; lichtgeel:
4 v [65 v]
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Toer 7: haak alleen in de achterste
lus, 1 v in elke st [24 v]
Toer 8: 1 v in elke st [24 v]
Knip de draad af.
Zie het kader hiernaast voor de
details van de broek.
TWEEDE BEEN

maak dit zoals het eerste been,
maar ga aan het eind van toer
8 verder met geel (8); met deze
draad ga je de twee benen aan
elkaar haken en daarna haak je
ermee verder voor het lijf.

LIJF (begin met geel)
Het lijf wordt gehaakt vanuit de
twee aan elkaar gehaakte benen.
Begin bij het tweede been: zet dit
aan het eerste been met 1 v. Dit is
de eerste steek van het lijf (9).
Toer 1: geel: (7 v, 1 meerd) 3 keer in
het 1e been, (7 v, 1 meerd) 3 keer in
het 2e been [54 v]
Toer 2-3 (2 toeren): bruin: 1 v in
elke st [54 v]
Begin met het opvullen van de
benen en het lijf, vul verder op
tijdens het haken.

Toer 4: geel: 1 v in elke st [54 v]
Toer 5-6 (2 toeren): bruin: 1 v in
elke st [54 v]
Toer 7: geel: 1 v in elke st [54 v]
Toer 8-9 (2 toeren): bruin: 1 v in
elke st [54 v]
Ga aan het eind van toer 9 verder
met groen en laat de bruine draad
aan de buitenkant zitten om later
de details mee te haken (10).

D E TA I L S B R O E K

D E TA I L S B R O E K B A N D

Keer het been en haak in de voorste
lus van toer 6. Steek de haaknaald
in de laatste steek van de toer en ga
verder met bruin (6), 1 hv in elke st.

Keer het lijf en haak in de voorste
lus van toer 9. Steek je haaknaald
in de laatste steek van de toer en ga
verder met bruin (11), 1 hv in elke st.
Knip de draad af en werk hem weg.

9

Toer 10: haak alleen in de achterste
lus, (7 v, 1 mind) 6 keer [48 v]
Toer 11-15 (5 toeren): 1 v in elke st
[48 v]
Toer 16: (6 v, 1 mind) 6 keer [42 v]
Toer 17-21 (5 toeren): 1 v in elke st
[42 v]
Toer 22: (5 v, 1 mind) 6 keer [36 v]
Toer 23-25 (3 toeren): 1 v in elke st
[36 v]
Toer 26: haak alleen in de achterste
lus, (4 v, 1 mind) 6 keer [30 v]

6
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11

Sluit met 1 hv en knip de draad
af met genoeg lengte voor het in
elkaar zetten.
Zie het kader op de volgende pagina
voor de details van de broekband.

7

Knip de draad af en werk hem weg
(7).
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de kat

Monhi is het elegantste katje van het dorp. Ze loopt
graag rond met de tutu en strik die haar oma haar als
verjaardagscadeau heeft gegeven. Het is Monhi’s grote
droom om een beroemde balletdanseres te worden en ze
oefent dan ook elke dag.

HOOFD (met wit)

Afmeting: 22 cm
Materiaal
• Basisbenodigdheden
(zie blz. 9)
• Haaknaald 2,5 mm
• 2 kleine kralen
• Stukje tule
Garen
• Natura Just Cotton (DMC)
– wit N02 (1 bol)
– beige N37 (1 bol)
• Woolly Chic (DMC) of
Schachenmayr Merino
Extrafine 120 (ME)
– roze DMC 045 of
ME 00129 (1 bol)
• Borduurgaren
– donkerbruin
– roze

Toer 1: 8 v in een magische ring
[8 v]
Toer 2: 8 meerd [16 v]
Toer 3: (1 v, 1 meerd) 8 keer [24 v]
Toer 4: (2 v, 1 meerd) 8 keer [32 v]
Toer 5: (3 v, 1 meerd) 8 keer [40 v]
Toer 6: (4 v, 1 meerd) 8 keer [48 v]
Toer 7: (7 v, 1 meerd) 6 keer [54 v]
Toer 8-9 (2 toeren): 1 v in elke st
[54 v]
Toer 10: (8 v, 1 meerd) 6 keer
[60 v]
Toer 11-19 (9 toeren): 1 v in elke st
[60 v]
Toer 20: (8 v, 1 mind) 6 keer [54 v]

Toer 21: 3 v, 1 mind, (7 v, 1 mind)
5 keer, 4 v [48 v]
Toer 22: (6 v, 1 mind) 6 keer [42 v]
Toer 23: 2 v, 1 mind, (5 v, 1 mind)
5 keer, 3 v [36 v]
Toer 24: (4 v, 1 mind) 6 keer [30 v]
Begin met het opvullen van het
hoofd, vul verder op tijdens het
haken.
Toer 25: 1 v, 1 mind, (3 v, 1 mind)
5 keer, 2 v [24 v]
Toer 26: (2 v, 1 mind) 6 keer [18 v]
Sluit met 1 hv en knip de draad
af met genoeg lengte voor het in
elkaar zetten.

M ON H I D E K AT
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de eekhoorn

De herfst is het lievelingsseizoen van Susu de eekhoorn. Dan
doet hij zijn sjaal om, pakt hij zijn tas en gaat hij het bos in om
hazelnoten te zoeken voor zijn moeder. Vanavond gaan ze
samen heerlijke hazelnootkoekjes bakken!

HOOFD
(begin met beige)

Afmeting: 19 cm
Materiaal
• Basisbenodigdheden
(zie blz. 9)
• Haaknaald 2,25 mm
• 2 veiligheidsoogjes Ø 8 mm
Garen
• Natura Just Cotton (DMC)
– crème N35 (restje)
– beige N37 (1 bol)
– bruin N41 (restje)
– oranje N47 (restje)
– geel N85 (restje)
– groen N989 (restje)
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Toer 1: 8 v in een magische ring
[8 v]
Toer 2: 8 meerd [16 v]
Toer 3: (1 v, 1 meerd) 8 keer [24 v]
Toer 4: (2 v, 1 meerd) 8 keer [32 v]
Toer 5: (3 v, 1 meerd) 8 keer [40 v]
Toer 6: 1 v in elke st [40 v]
Toer 7: (4 v, 1 meerd) 8 keer [48 v]
Toer 8: 1 v in elke st [48 v]
Toer 9: 15 v; crème: 3 v; beige: 12 v;
crème: 3 v; beige: 15 v [48 v]
Toer 10: 14 v; crème: 5 v; beige:
10 v; crème: 5 v; beige: 14 v [48 v]
Toer 11: 13 v; crème: 7 v; beige: 8 v;
crème: 7 v; beige: 13 v [48 v]

Toer 12: 7 v, 1 meerd, 5 v; crème:
2 v, 1 meerd, 5 v; beige: 2 v,
1 meerd, 3 v; crème: 4 v, 1 meerd,
3 v; beige: 4 v, 1 meerd, 7 v, 1 meerd
[54 v]
Toer 13: 14 v; crème: 10 v; beige: 5 v;
crème: 10 v; beige: 15 v [54 v]
Toer 14-15 (2 toeren): 14 v; crème:
11 v; beige: 3 v; crème: 11 v; beige:
15 v [54 v]
Toer 16: 14 v; crème: 25 v; beige:
15 v [54 v]
Toer 17: 8 v, 1 meerd, 5 v; crème:
3 v, (1 meerd, 8 v) 2 keer, 1 meerd,
3 v; beige: 5 v, 1 meerd, 8 v, 1 meerd
[60 v]
Toer 18: 4 v, 1 meerd, 9 v, 1 meerd;
crème: (9 v, 1 meerd) 2 keer, 8 v;
beige: 1 v, 1 meerd, 9 v, 1 meerd, 5 v
[66 v]
Toer 19: 9 v, 1 mind, 6 v; crème: 3 v,
1 mind, (9 v, 1 mind) 2 keer, 3 v;
beige: 6 v, 1 mind, 9 v, 1 mind [60 v]
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