2 – Introductie

Introductie – 3

Over dit boek
Ik hoef je niet te zeggen dat mijn eerste haakboek met
Amigurumi.com in 2019 het absolute hoogtepunt, en tegelijkertijd
de grootste leerervaring, uit mijn hele haakcarrière was. Ik zal me
altijd dankbaar en nederig voelen door de geweldige reacties van
jullie allemaal op Amigurumi Hartendiefjes. Tot op vandaag vervult
elk gemaakt ‘hartendiefje’ me met waardering, opluchting en
blijdschap. Het hele proces heeft me ook geholpen om verder te
groeien als designer en heeft zo veel ongelofelijke deuren voor me
geopend die ik anders misschien zelfs niet tegengekomen was.
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Toen me gevraagd werd om een tweede boek te maken, was ik
dan ook opgetogen! Het gaf me het vertrouwen dat mijn eerste
boek echt goed ontvangen was, en ik was opgewonden dat ik
deze spannende ervaring opnieuw mocht beleven. Maar naast die
gedachten en gevoelens was ik me ook bewust van het ‘tweede
boeksyndroom’, en vroeg ik me af of ik het wel net zo goed kon
doen, en of ik nog eens 15 keer dezelfde creativiteit in mezelf zou
kunnen vinden.
Ik boog me over mijn haaknaalden en notitieboekjes en zo vertrok
ik opnieuw op een ontwerpreis… en hier zijn we. Met 15 nieuwe
ontwerpen en karaktertjes die ik met veel liefde tot leven heb
gebracht, en van wie ik hoop dat ze met hetzelfde enthousiasme
als hun voorgangers omarmd zullen worden.
Ik heb opnieuw zo velen te danken die dit tweede avontuur
mogelijk maakten.

p. 96

p. 104

p. 112

p. 120

p. 126

Het creatieve en aanmoedigende team van Amigurumi.com – Joke,
Dora en Bruno. Jullie hebben me ontelbare kansen gegeven om te
groeien als designer. Ik denk dat de haakwereld het met me eens is
als ik zeg dat jullie ons allemaal helpen om nieuwe dingen te maken.
Het genereuze team van Krea Deluxe om het prachtige garen voor
de ontwerpen in dit boek te sponsoren, en om nieuwe deuren voor
me te openen. Heidi en Pia, jullie zijn een inspiratie voor iedereen

die ervan droomt om hun liefde voor handwerk om te zetten in een
professioneel verhaal.
Alle ongelofelijke patroontesters, die achteraan in het boek zijn
opgelijst, voor hun tijd, aandacht en geduld waarmee ze de eerste
versies van de patroontjes hebben gepolijst. Ik wil ook graag mijn
prachtige vrienden Kimi, Sam, Emma en Fiona bedanken, die me ook
geholpen hebben met het uittesten van mijn eigen patroontjes.
Simply Crochet, Inside Crochet en Mollie Makes, de magazines die
me verschillende platformen voor mijn bijdragen geboden hebben en
die me handige inzichten en advies gegeven hebben, waarvoor ik erg
dankbaar ben.
Mijn familie, met mijn nieuwe schattige neefje, voor de inspiratie
waarmee ik kan blijven proberen en mezelf kan blijven uitdagen om
nieuwe dingen te bereiken. Een warme knuffel ook voor al mijn goede
vrienden, om te blijven luisteren als ik weer over amigurumi praat, ook
al kunnen jullie geen vaste van een losse onderscheiden.
En ten slotte, jullie allemaal. Er is geen groter compliment dan te zien
hoe mijn haakpatroontjes gebruikt worden door jullie. Zonder jullie zou
ik eenvoudigweg niet bestaan als ontwerpster. Daarom, aan iedereen
die een van mijn patroontjes heeft gemaakt… dankjewel! Als je deze
introductie leest, dan betekent dat dat je je eigen exemplaar van
Amigurumi Hartendiefjes 2 in handen hebt, en daarvoor ben ik
bijzonder dankbaar. Ik waardeer je steun en aanmoediging enorm!
Handwerk, en zo ook haken, kan troost en plezier bieden ongeacht
de uitdagingen die de wereld op ons pad brengt. Of je nu haakt om ca
deautjes te kunnen geven, om de voldoening van een voltooid ontwerp
te voelen of om jezelf te omringen met schattige knuffels, ik hoop dat
Amigurumi Hartendiefjes 2 al je wensen in vervulling kan laten gaan,
en je heel wat mooie momenten kan schenken.
Liefs,

Erinna

Beverly de bever – 13

Beverly de bever
Beverly is altijd druk in de weer om te zorgen dat haar kleintjes gekleed, gevoed en verzorgd zijn en dat het huis
er min of meer netjes bij ligt. Je zal nooit twee verschillende sokken op haar waslijn zien hangen. Beverly zorgt
goed voor zichzelf en ze probeert thuis zo weinig mogelijk te snoepen, ook omdat
haar kleintjes anders haar snoep proberen te ontfutselen.

MATERIAAL
Krea Deluxe Organic Cotton garen (50 g / 165 m) in mediumbruin (No. 30), beige (No. 46), donkerbruin (No. 29), roze (No. 14), wit (No. 01),
turkoois (No. 33), mediumroze (No. 13); 2,5 mm haaknaald; Veiligheidsoogjes (5 mm); Zwart en donkerbruin borduurgaren (DMC Borduurgaren,
kleur 844 – gebruik 6 draden voor de neus, en kleur 310 – gebruik 1 draad voor de wenkbrauwen); Stopnaald; Spelden; Markeerringen; Fiberfill

Moeilijkheidsgraad:
Grootte: 19 cm, gehaakt met
het garen zoals vermeld

Amigurumigalerij: Scan de QR-code of ga naar
www.amigurumi.com/3501 om foto’s van je
afgewerkte knuffel te delen of inspiratie te vinden!

HOOFDJE (in mediumbruin garen)
R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke v [12]
R 3: haak 2 v in elke 2e v [18]
R 4: haak 2 v in elke 3e v [24]
R 5: haak 2 v in elke 4e v [30]
R 6: haak 2 v in elke 5e v [36]
R 7: haak 2 v in elke 6e v [42]
R 8: haak 2 v in elke 7e v [48]
R 9: haak 2 v in elke 8e v [54]
R 10: haak 2 v in elke 9e v [60]
R 11: haak 2 v in elke 10e v [66]
R 12 – 24: haak 66 v [66]

R 25: haak elke 10e en 11e v samen [60]
R 26: haak elke 9e en 10e v samen [54]
R 27: haak elke 8e en 9e v samen [48]
R 28: haak elke 7e en 8e v samen [42]
R 29: haak elke 6e en 7e v samen [36]
R 30: haak elke 5e en 6e v samen [30]
Plaats de veiligheidsoogjes tussen R 18 en 19, met 7 steken
tussen beide 1 . Vul het hoofdje stevig op met fiberfill en
blijf vullen naarmate je verder haakt. Borduur met zwart
borduurgaren wenkbrauwen boven elk oog, op R 14 en 15.
Elke wenkbrauw is ongeveer 2 steken breed 1 .
R 31: haak elke 4e en 5e v samen [24]
R 32: haak elke 3e en 4e v samen [18]

Billie de vlinder – 21

Billie de vlinder
Kleine Billie is druk in de weer met het leren van nieuwe vluchtpatronen. Ze raakt nog steeds hopeloos in
de war na de tweede draai, maar ze is er zeker van dat ze het snel onder de knie zal hebben. Haar goede vrienden
Harry en Darcy helpen haar en gaan regelmatig een stukje met haar oefenvliegen.

MATERIAAL
Krea Deluxe Organic Cotton garen (50 g / 165 m) in balletroze (No. 11), lichtgroen (No. 40), gebroken wit (No. 02), mediumroze (No. 13);
2,5 mm haaknaald; Veiligheidsoogjes (6 mm); Zwart borduurgaren (DMC Borduurgaren, kleur 310 – gebruik 1 draad voor de wimpers);
Stopnaald; Spelden; Markeerringen; Fiberfill

Moeilijkheidsgraad:
Grootte: 16,5 cm, gehaakt met
het garen zoals vermeld.

Amigurumigalerij: Scan de QR-code of ga naar
www.amigurumi.com/3502 om foto’s van je
afgewerkte knuffel te delen of inspiratie te vinden!

HOOFDJE (in gebroken wit garen)
R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke v [12]
R 3: haak 2 v in elke 2e v [18]
R 4: haak 2 v in elke 3e v [24]
R 5: haak 2 v in elke 4e v [30]
R 6: haak 2 v in elke 5e v [36]
R 7: haak 2 v in elke 6e v [42]
R 8: haak 2 v in elke 7e v [48]
R 9: haak 2 v in elke 8e v [54]
R 10: haak 2 v in elke 9e v [60]
R 11: haak 2 v in elke 10e v [66]
R 12 – 22: haak 66 v [66]

R 23: haak elke 10e en 11e v samen [60]
R 24: haak elke 9e en 10e v samen [54]
R 25: haak elke 8e en 9e v samen [48]
R 26: haak elke 7e en 8e v samen [42]
R 27: haak elke 6e en 7e v samen [36]
R 28: haak elke 5e en 6e v samen [30]
R 29: haak elke 4e en 5e v samen [24]
Plaats de veiligheidsoogjes tussen R 19 en 20, met 12 steken
tussen beide 1 . Sluit de veiligheidsoogjes nog niet, maar borduur
eerst 2 wimpers op R 19 met zwart borduurgaren 2 . Sluit de
veiligheidsoogjes. Vul het hoofdje stevig op met fiberfill en blijf
vullen naarmate je verder haakt.
R 30: haak elke 3e en 4e v samen [18]

Coco de krokodil– 35

Coco de krokodil
Coco voelt zich een beetje verkeerd begrepen. Ondanks de reputatie van haar krokodillensoort houdt
Coco wél van warme knuffels. Ze is vegetariër en maakt de lekkerste hummusdipjes.
Ze hoopt op een dag als eerste soliste in de 'Dans van de Uren' te kunnen dansen.

MATERIAAL
Krea Deluxe Organic Cotton garen (50 g / 165 m) in mediumgroen (No. 39, twee bolletjes), donkergroen (No. 42), gebroken wit (No. 02),
hemelsblauw (No. 22), geel (No. 06); 2,5 mm haaknaald; Veiligheidsoogjes (6 mm); Stopnaald; Spelden; Markeerringen; Fiberfill

Moeilijkheidsgraad:
Grootte: 32 cm lang, gehaakt
met het garen zoals vermeld.

Amigurumigalerij: Scan de QR-code of ga naar
www.amigurumi.com/3504 om foto’s van je
afgewerkte knuffel te delen of inspiratie te vinden!

HOOFDJE (in mediumgroen garen)
Haak 8 l. We werken aan beide zijden van de ketting lossen.
R 1: sla de eerste steek over, haak 6 v, haak 3 v in de volgen
de steek. We gaan verder aan de andere zijde van de ketting
lossen, haak 5 v, haak 2 v in de volgende steek [16]
R 2: haak 2 v in v 1, 7, 8, 9, 15, 16 [22]
R 3 – 4: haak 22 v [22]
R 5: haak 2 v in v 1, 11, 12, 22 [26]
R 6 – 7: haak 26 v [26]
R 8: haak 3 v, haak een nop met 3 st in de volgende steek,
haak 6 v, haak een nop met 3 st in de volgende steek, haak
15 v [26]
Duw elke nop naar buiten om de neusgaten te vormen.
R 9: haak 2 v in v 1, 2, 14, 15 [30]

R 10: haak 7 v, haak 2 v in de volgende steek, haak 2 v, haak 2 v
in de volgende steek, haak 10 v, haak de volgende 2 steken sa
men, haak 2 v, haak de volgende 2 steken samen, haak 3 v [30]
R 11: haak 30 v [30]
R 12: haak 8 v, haak 2 v in de volgende steek, haak 2 v, haak
2 v in de volgende steek, haak 10 v, (haak de volgende
2 steken samen, haak 2 v) doe dit 2 keer [30]
R 13: haak 2 v in v 3, 4, 20, 21 [34]
R 14: haak 11 v, haak 2 v in de volgende steek, haak 3 v, haak 2 v
in de volgende steek, haak 11 v, haak de volgende 2 steken sa
men, haak 2 v, haak de volgende 2 steken samen, haak 1 v [34]
R 15: haak 34 v [34]
R 16: haak 12 v, haak 2 v in de volgende steek, haak 5 v, haak
2 v in de volgende steek, haak 12 v, haak de volgende 2 steken

Doki de olifant – 53

Doki de olifant
Doki is een gevoelige ziel die de hele wereld rondreist en overal nieuwe vrienden maakt. Zijn kennis van vijf
verschillende talen (en hij leert er nog twee bij) is bijzonder handig op al zijn reizen. Hij maakt herinneringen
voor het leven en zijn vrienden houden van zijn avontuurlijke verhalen over verre bestemmingen.

MATERIAAL
Krea Deluxe Organic Cotton garen (50 g / 165 m) in grijs (No. 47), zachtroze (No. 08), wit (No. 01), marineblauw (No. 27), geel (No. 06),
mediumroze (No. 13), champignonbruin (No. 44); 2,5 mm haaknaald; Veiligheidsoogjes (6 mm); Zwart borduurgaren (DMC Borduurgaren,
kleur 310 – gebruik 1 draad voor de wenkbrauwen); Stopnaald; Spelden; Markeerringen; Fiberfill

Moeilijkheidsgraad:
Grootte: 18 cm, gehaakt met
het garen zoals vermeld.

Amigurumigalerij: Scan de QR-code of ga naar
www.amigurumi.com/3506 om foto’s van je
afgewerkte knuffel te delen of inspiratie te vinden!

SLURF EN HOOFDJE (begin in zachtroze garen)
R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke v [12]
Wissel naar grijs garen.
R 3: haak deze ronde enkel in de voorste lus, haak 12 v [12]
R 4: haak deze ronde enkel in de achterste lus, haak 2 v in
elke 4e v [15]
R 5 – 6: haak 15 v [15]
R 7: haak 2 v in v 5, 8, 11 [18]
R 8 – 9: haak 18 v [18]
R 10: haak de volgende 2 steken samen, haak 3 v, (haak
2 v in de volgende steek, haak 1 v, haak 2 v in de volgende
steek, haak 2 v) doe dit 2 keer, haak 1 v, haak de volgende

2 steken samen [20]
R 11: haak 20 v [20]
Vul de slurf en het hoofdje stevig op met fiberfill en blijf vullen
naarmate je verder haakt. Duw het roze deel van de slurf naar
binnen 1 .
R 12: haak 1 v, haak de volgende 2 steken samen, haak 3 v,
(haak 2 v in de volgende steek, haak 1 v, haak 2 v in de volgen
de steek, haak 2 v) doe dit 2 keer, haak 1 v, haak de volgende
2 steken samen, haak 1 v [22]
R 13: haak 22 v [22]
R 14: haak de volgende 2 steken samen, haak 5 v, (haak 2 v in
de volgende steek, haak 2 v) doe dit 4 keer, haak 3 v [25]
R 15: haak 25 v [25]

Espy de ezel– 61

Espy de ezel
Je zal Espy zelden alleen treffen, want ze houdt van het gezelschap van haar vrienden, vooral als ze samenkomen voor een kopje koffie en een stukje wortelcake in de bakkerij op de hoek of als ze samen een wandelingetje
gaan maken in het park. Ze is van nature erg kalm en laat zich niet snel uit het lood slaan, wat goed is voor
haar vriendin Beverly als ze samen op pad gaan.

MATERIAAL
Krea Deluxe Organic Cotton garen (50 g / 165 m) in grijs (No. 47 – 2 bolletjes), diepgrijs (No. 49), gebroken wit (No. 02), balletroze (No. 11),
lichtturkoois (No. 32), mediumblauw (No. 25), mediumgeel (No. 05); 2,5 mm haaknaald; Veiligheidsoogjes (6 mm); Zwart borduurgaren
(DMC Borduurgaren, kleur 310 – gebruik 1 draad voor de wimpers); Stopnaald; Spelden; Markeerringen; Fiberfill; Optioneel: 45 mm pomponmaker

Moeilijkheidsgraad:
Grootte: 20 cm, gehaakt met
het garen zoals vermeld.

Amigurumigalerij: Scan de QR-code of ga naar
www.amigurumi.com/3507 om foto’s van je
afgewerkte knuffel te delen of inspiratie te vinden!

HOOFDJE (begin in gebroken wit garen)
R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke v [12]
R 3: haak 2 v in elke 2e v [18]
R 4: haak 2 v in elke 3e v [24]
R 5: haak 2 v in elke 4e v [30]
R 6: haak 2 v in elke 5e v [36]
R 7: haak 2 v in elke 6e v [42]
R 8: haak 2 v in elke 7e v [48]
R 9: haak 17 v, haak een nop met 3 st in de volgende steek,
haak 12 v, haak een nop met 3 st in de volgende steek, haak
17 v [48]

Duw elke nop naar buiten om de neusgaten te vormen.
R 10 – 11: haak 48 v [48]
Wissel naar grijs garen.
R 12: haak 2 v in v 15, 19, 23, 28, 32, 36 [54]
R 13: haak 54 v [54]
R 14: haak 2 v in v 16, 21, 26, 31, 36, 41 [60]
R 15: haak 2 v in v 18, 23, 29, 34, 40, 45 [66]
R 16 – 26: haak 66 v [66]
Plaats de veiligheidsoogjes tussen R 12 en 13 1 , met 19
steken tussen beide 2 . Gebruik de neusgaten in R 9 om de
ogen te positioneren. Sluit de veiligheidsoogjes nog niet, maar
borduur eerst 3 wimpers voor elk oog met zwart borduur

Hattie de muis – 81

Hattie de muis
Hattie is misschien wel lichtjes verslaafd aan onlineshopping. Ze is altijd op zoek naar de perfecte jurk voor
het volgende feestje of de volgende uitstap georganiseerd door Espy. Als ze niet bezig is met haar onlinewinkelmandje, doet ze graag een lang schoonheidsslaapje.

MATERIAAL
Krea Deluxe Organic Cotton garen (50 g / 165 m) in lichtgrijs (No. 17), turkoois (No. 33), wit (No. 01), zachtroze (No. 08), mediumgeel (No. 05);
2,5 mm haaknaald; Veiligheidsoogjes (6 mm); Zwart en roze borduurgaren (DMC Borduurgaren, kleur 3727 – gebruik 6 draden voor de neus,
en kleur 310 – gebruik 1 draad voor de wimpers); Stopnaald; Spelden; Markeerringen; Fiberfill

Moeilijkheidsgraad:
Grootte: 20 cm, gehaakt met
het garen zoals vermeld.

Amigurumigalerij: Scan de QR-code of ga naar
www.amigurumi.com/3509 om foto’s van je
afgewerkte knuffel te delen of inspiratie te vinden!

HOOFDJE (in lichtgrijs garen)
R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke 2e v [9]
R 3: haak 2 v in elke 3e v [12]
R 4: haak 2 v in elke 2e v [18]
R 5: haak 2 v in v 3, 16 [20]
R 6: haak 2 v in v 2, 19 [22]
R 7: haak 5 v, haak 2 v in de volgende steek, haak 2 v, haak
2 v in de volgende steek (markeer deze meerdering, dit
duidt de bovenkant van het gezicht aan), haak 3 v, haak
2 v in de volgende steek (markeer deze meerdering, dit
duidt ook de bovenkant van het gezicht aan), haak 2 v,
haak 2 v in de volgende steek, haak 6 v [26]

R 8: haak 2 v in v 7, 11, 15, 19 [30]
R 9: haak 2 v in v 8, 13, 17, 22 [34]
R 10: haak 2 v in v 9, 14, 20, 25 [38]
R 11: haak 2 v in v 10, 16, 22, 28 [42]
R 12: haak 2 v in v 12, 19, 25, 32 [46]
R 13: haak 2 v in v 13, 20, 28, 35 [50]
R 14: haak 2 v in v 14, 22, 30, 38 [54]
R 15: haak 2 v in elke 9e v [60]
R 16: haak 2 v in elke 10e v [66]
R 17 – 25: haak 66 v [66]
R 26: haak elke 10e en 11e v samen [60]
R 27: haak elke 9e en 10e v samen [54]
R 28: haak elke 8e en 9e v samen [48]

