
De lappenpoppen zijn terug! In deel 2 vind je gloednieuwe lappen-
poppen, mini versies (speciaal voor de kleine handjes!) en kleertjes 

om de lappenpoppen mee aan te kleden.

Na het verschijnen van deel 1, hebben de gehaakte lappenpoppen 
Nederland en Vlaanderen veroverd. De poppen zijn speciaal ont-

worpen om te gebruiken als knuffeldoekje voor de allerkleinsten of 
trouwe speelkameraad voor iets oudere kinderen. Ze zijn zeer geliefd 

bij zowel jongens als meisjes. 

Elke pop wordt stapsgewijs beschreven, inclusief uitleg van de haak-
technieken en instructies om de knuffel in elkaar te zetten. Ook vind 
je voorbeelden van de lappenpoppen die met verschillende garens 

zijn gehaakt, handig om je eigen garenkeuze te bepalen. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.alasascha.com
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Lief hondje, 
geef eens een pootje, 

of kruip je liever  
op een 

schootje?
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Ik heb een etra
zakje, 

voor mijn baby
of als geheim  

vakje 
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KANGOEROE
Materialen
• Garen voor nld 3-4 mm in beige 

(Boulder Opal: 200 m) en wit 

(Moon Stone: 70 m). Ik gebruikte 

Scheepjeswol Stone Washed

• Haaknaald 3 mm 

• Zwarte veiligheidsoogjes 15 mm

• Zwart veiligheidsneusje 15 mm

• Fiberfil-vulling

• Naald en schaar

 
 

afmeting
• 29 cm hoog en het lijfje is 16 cm 

breed 

moeilijkheidsgraad

hoofd
Toer 1 met beige, start met een magische lus, 6v in de lus (6) 

Toer 2 2v in elke steek rondom (12)

Toer 3 *1v, 2v in volgende*, herhaal *-* rondom (18)

Toer 4 *2v, 2v in volgende*, herhaal *-* rondom (24) 

Toer 5 *3v, 2v in volgende*, herhaal *-* rondom (30)

Toer 6 *4v, 2v in volgende*, herhaal *-* rondom (36)

Toer 7 *5v, 2v in volgende*, herhaal *-* rondom (42)

Toer 8 – Toer 15 v in elke steek rondom (42)

Toer 16 3v in volgende steek, 3v, 3v in volgende steek, 37v (46) 

Toer 17 1v, 3v in volgende steek, 5v, 3v in volgende steek, 38v (50)

Toer 18 2v, 3v in volgende steek, 7v, 3v in volgende steek, 39v (54)

Toer 19 – Toer 23 v in elke steek rondom (54)

Bevestig de oogjes tussen toer 15 en toer 16, aan beide zijden van de snuit 

met 8 steken ertussen.

Bevestig de neus tussen toer 20 en toer 21 in het midden van de snuit.

Toer 24 *7v, 2sh*, herhaal *-* rondom (48)

Toer 25 *6v, 2sh*, herhaal *-* rondom (42)

Toer 26 *5v, 2sh*, herhaal *-* rondom (36)

Toer 27 *4v, 2sh*, herhaal *-* rondom (30)

Toer 28 *3v, 2sh*, herhaal *-* rondom (24)

Toer 29 *2v, 2sh*, herhaal *-* rondom (18)

Vul het hoofd op.

Toer 30 *1v, 2sh*, herhaal *-* rondom (12)

Knip een lange draad af, sluit de naad en werk de eindjes weg.

oren (2 keer)
Toer 1 met beige, start met een magische lus, 2l (telt niet als eerste st voor 

het gehele patroon), 12st in de lus, hv in eerste st (12)
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Josse, dankjewel: samen kunnen we de wereld aan. 

Mijntje en Julia, mijn prachtige dochters, die ook weer stralen in dit boek: 
ik ben zo trots op jullie!

Ans Baart, mijn rechterhand en vaak ook mijn linker! Je arendsogen, steun en 
toewijding zijn me zo dierbaar!

Mijn lieve ouders, schoonouders, broers, schoonzusjes, familie, vrienden en collega’s 
die inmiddels een klein beetje een idee hebben waar het allemaal over gaat, bedankt 

voor jullie interesse en steun!

En natuurlijk veel dank aan de geweldige groep testers: Colette Hendriks, Bianca van 
den Maarel, Ester Zweers, Karin Frenzen, Eveline Hartog, Monique Schut, Diane van 

Lier-Noordenbos, Corina van Krieken, Eveline Koeleman, Esther Emaar, Tine Oetzman, 
Joke Stuurman, Dennis de Gussem en Arianne Schenkelaars-Verberne.

Dankjewel Debby Bergmeester voor het opzetten van de lappenpoppengroep en je 
enthousiasme! Ook Peggy Jansen-Peters bedankt voor je steun en bijdrage!

Bedankt G. Brouwer & Zn Fournituren Groothandel, de Bondt BV en Jeanet Jaffari-
Schroevers van Atelier Jaffari. 

En tot slot wil ik graag de geweldige medewerkers van Kosmos bedanken voor 
jullie steun, vertrouwen en waardering!

Liefs, Sascha
www.alasascha.com  |  Facebook: AlaSascha

dank
WOORD
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