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Dendennis viert feest !

Kijk voor meer informatie op www.kosmosuitgevers.nl en www.dendennis.nl

Dendennis

Dendennis

prettig gestoorde amigurumi’s

Dendennis is jarig en nodigt zijn prettig gestoorde amigurumi’s uit om dit te vieren!
In Dendennis viert feest! staan 15 feestelijke haakfiguren. Van Pakezel, Slingeraap
tot heerlijke Tijgernootjes. De haakbeesten zijn stap voor stap na te haken met
beschrijvingen en foto’s. Leuk voor beginnende en gevorderde amigurumi-haaksters!
Veel haakplezier!
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Voorwoord

Jeetje wat gaat deze haakgekte toch snel! In de zomer van 2012 ben ik pas begonnen met haken aan de
hand van YouTube tutorials en met veel hulp van mijn moeder. Nu, in 2015, ligt hier al mijn tweede
eigen boek. In de afgelopen paar jaar heb ik zo ontzettend veel lieve en leuke mensen over het hele land
mogen ontmoeten en ik kan er geen genoeg van krijgen. Er gaat nog steeds geen dag voorbij dat ik niet
met haken bezig ben.
Na verschillende ideeën op tafel gelegd te hebben bij Kosmos Uitgevers zijn we het erover eens
geworden dat het thema van dit boek perfect past bij mijn eerste boek: 'Prettig gestoorde amigurumi's'.
Weer vol leuke en maffe figuurtjes die ook nog eens in feeststemming zijn. Leuker kan het niet worden!
Ik hoop dat jullie er veel haakplezier aan beleven.
Groetjes, Dennis
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Dendennis

Bas

Peinzend kijkt Dendennis naar zichzelf in de spiegel. Welke outfit
had hij ook alweer voor vandaag uitgekozen? Wat een dilemma.
Nu denk je misschien: is die Dendennis een beetje een aansteller
geworden of zo? Trek gewoon een spijkerbroek en een T-shirt aan!
Maar dan vergis je je. Er is iets bijzonders aan de hand. Vandaag geeft
Dendennis een feestje. En omdat hij ervan houdt om te verdwalen
in zijn eigen fantasiewereld, heeft hij gevraagd of alle genodigden
verkleed willen komen: het wordt een verkleedfeestje dus! Maar door
alle rompslomp rond het organiseren van zijn feest, is hij helemaal
zijn eigen outfit vergeten! Koortsachtig probeert hij zich te herinneren
wat hij ook alweer had bedacht. Wat zei zijn moeder ook alweer over
verkleedfeestjes? Wat maakte haar ook alweer zo aan
het lachen altijd? Ineens weet hij het weer!
Opgelucht opent Dendennis zijn verkleedkist.
Hij haalt een gigantische, felgekleurde pruik
tevoorschijn … en verder? Kijk snel op pagina 22.
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Dendennis

MOEILIJKHEIDSGRAAD

Haken met Brazilia voor het haar is een uitdaging, zeker in combinatie
met het wisselen van kleuren. Verder moet je veel geduld hebben met
de vingers en de tenen.

Dendennis was er met zijn gedachten eventjes niet bij. Want zijn verkleedfeestje
stond op het punt om te beginnen, maar was hij niks vergeten? Had hij wel genoeg
slingers, confetti en serpentines in huis gehaald? En hoe zat dat eigenlijk met de
voorraad ranja? Veel van zijn vrienden lusten daar wel pap van, dus misschien was
het een goed idee om nog even te checken hoeveel flessen van dit zoete goedje er
nog in de kelder lagen. Want Feestvarken drinkt zijn ranja bijna altijd puur,
dus Dendennis kon er maar beter genoeg van in huis hebben.
Intussen paste Dendennis zijn clownspruik. Die zat hem als gegoten en matchte
precies met zijn clownsbroek. Precies waar de moeder van Dendennis zo vrolijk
van wordt! Nu zou het vast goedkomen met zijn feest.

± 25 cm

GEBRUIKTE MATERIALEN
*
*
*
*

Haaknaald 3 mm
2 x 15mm-oogjes
Vulling
Zwart borduurgaren

*	Schachenmayr SMC Brazilia 00010
*	Stylecraft special DK 1026 Apricot
*	Stylecraft special DK 1010 Matador
*	Stylecraft Merry Go Round
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STAART

STAART UITEINDE

Gebruik Phildar Silver.
T 1: Haak 6 v in een magische ring
T 2-6: Haak 6 v (6)
Hecht af en laat een stuk draad over om
de staart aan het lijfje te naaien. De staart
hoeft niet opgevuld te worden.

Knip nu 6 draden Minerai van ± 8 cm af, vouw deze een voor een dubbel. Steek je haaknaald
door een vaste van T 1 van de staart. Pak een draadje op (afb. 1) Haal deze door de vaste heen
en pak de twee uiteindes op (afb. 2) en haal die door de lus op je haaknaald (afb. 3). Doe dit
ook met de overige vasten van T 1 van de staart (afb. 4). Rafel met een naald alle losse draden
uit elkaar, zodat de haren wat pluiziger worden (afb. 5).
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Extra's

MOEILIJKHEIDSGRAAD

Deze patroontjes worden vooral op gevoel gehaakt.

GEBRUIKTE MATERIALEN
* Haaknaald 3 mm
* Blokjes schuim of vulling
*	Gekleurde restjes garen
76
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ARMPJES (2x)
Begin met Catania Violet.
T 1: Haak 6 v in een magische ring
T 2: Haak 2 v in elke v (12)
T 3: Haak 12 v (12)
Wissel met Catania Hemelsblauw.
T 4: Haak 12 v (12)
T 5: Haak elke 2e & 3e v samen (8)
T 6-11: Haak 8 v (8)
Vul tot toer 5. Hecht af en laat een stuk draad
over om de armpjes aan het lichaam te naaien.

STAART
Gebruik Catania Wit.
T 1: Haak 6 v in een magische ring
T 2: Haak 2 v in elke v (12)
T 3-4: Haak 12 v (12)
Hecht af en laat een stuk draad over om het
staartje achter op het lichaam te naaien.
Vul het staartje tijdens het vastnaaien.

KNUPPEL
Gebruik Catania Marigold.
T 1: Haak 6 v in een magische ring
T 2: Haak 2 v in elke v (12)
T 3: Haak 2 v in elke 2e v (18)
T 4-7: Haak 18 v (18)
T 8: Haak elke 5e & 6e v samen (15)
T 9-12: Haak 15 v (15)
Vul de knuppel en blijf vullen tot de laatste toer.
T 13: Haak elke 4e & 5e v samen (12)
T 14-17: Haak 12 v (12)
T 18: Haak elke 3e & 4e v samen (9)
T 19-22: Haak 9 v (9)
Hecht af en werk de draad weg.
Je kan een stukje draad over
houden om de knuppel aan
het armpje vast te naaien.

61

DD05 book pga feest binnenwerk 240x168 def v1.indd 61

27-01-15 15:35

ndennis
e
D
n
a
k
n
e
r
tu
Welke avon
aken?
m
e
e
m
r
e
e
m
nog
Deel je leuke

ij op

ideeën met m

URUMI

DENNISAMIG

M/DEN
FACEBOOK.CO

OOK VERKRIJGBAAR:

ISBN 978 90 4391 664 6

ISBN 978 90 4391 760 5
80

DD05 book pga feest binnenwerk 240x168 def v1.indd 80

27-01-15 15:36

• Ik wil speciaal Sander Meij bedanken voor het helpen schrijven
van de fantastische verhalen. Deze hebben mij echt enorm
geholpen bij het uitwerken van de figuurtjes.
• Wim Vandereyken, Irina Kikkert en Ginia Mees bedankt voor het
testen van alle patroontjes. Ik heb erg veel lol met jullie gehad
op onze facebookgroep.
• Mijn moeder voor het helpen met de soms lastige steken en het
klaarstaan voor al mijn vragen. X <3
• Mijn lieve vriendin en mijn dochter voor alle steun. Bedankt dat
jullie mijn chaotische hoofd aan kunnen en dat jullie me iedere
keer weer helpen met het bedenken van de karakters.
• Al mijn vrienden en familie die al mijn haakervaringen en -verhalen
iedere keer maar weer moeten aan horen. ;-)
• Marike, Lunia en Catrien van Kosmos Uitgevers voor het geweldige
vertrouwen in mij!
• G Brouwer & Zn B.V., SMC Catania, Phildar en Stylecraft Yarns
zonder jullie mooie garens en materialen waren deze amigurumi's
nooit geboren.
• En als laatste Christel Krukkert,
Tessa van Riet en Kim Poelwijk
omdat jullie mij blijven motiveren
en inspireren.
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