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BOEKEN VAN 
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In deel 3 van de Gehaakte lappenpoppen ontmoet je 18 fi guren 
uit verschillende werelddelen. Van baboeshka en kokeshi tot 
fl amingo en koala. Tijd om de gehaakte lappenpopfamilie uit 

te breiden met deze nieuwe familieleden! In dit derde deel 
van Gehaakte lappenpoppen staan meerdere basisvormen 

voor nog meer uitdaging.

Elke lappenpop wordt stapsgewijs beschreven, en zijn 
indien nodig voorzien van een haakschema. Ook vind je in 

dit boek uitleg over de gebruikte haaksteken en geeft Sascha 
tips & tricks over haakgarens.

De gehaakte lappenpoppen zijn speciaal ontworpen om te 
gebruiken als knuff el voor de allerkleinsten of als trouwe 

speelkameraad voor iets oudere kinderen.

Kijk voor meer informatie op 
www.alasascha.com

www.kosmosuitgevers.nl

NUR 474
Kosmos Uitgevers,
Utrecht / Antwerpen

GEBRUIKTE 
AFKORTINGEN
l   =  losse
hst  =  half stokje
st  =  stokje
dst  =  dubbel stokje
… stsh  =  … stokjes samenhaken
v   =  vaste
hv   = halve vaste
… sh  =  … samenhaken
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Inhoud

Europa

14 Baboeshka

18 Mini baboeshka

22 Boerinnetje

28 Koe

34 Mini koe  

6 Voorwoord

8 Haakuitleg

12  Garenkeuze uitleg 

Australië

40 Koala

46 Mini koala 

Europa

12  Garenkeuze uitleg 
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80 Kokeshi

84 Mini kokeshi

88 Flamingo

92 Mini fl amingo

96 Dankwoord
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Afrika

66 Giraff e 

72  Mini giraff e 

Noordpool

Azië

Zuid-Amerika

52 Kerstman

58 Rendier

62 Mini rendier 
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Welkom terug in de wereld van de lappenpoppen en ontmoet familieleden van over 
de hele wereld. Grote en kleine lappenpoppen van elk continent, zowel moeilijke als 

makkelijke patronen, heel veel plezier met deze creatieve wereldreis.

Liefs Sascha
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voorwoord
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 .  Scheepjes Stone Washed:  
80 m Amazonite (813,  
lichtblauw), 80 m Yellow 
Jasper (809, geel), 60 m 
Moon Stone (801, wit),  
50 m Pink Quartzite  
(821, huidskleur), 50 m Blue 
Apatite (805, donkerblauw) 
en 20 m Carnelian  
(823, rood) 

 . Haaknaald 3mm  

 .  Veiligheidsoogjes zwart/
blauw 12 mm 

 . Fiberfill vulling 
   . Naald 

 . Schaar

Materialen

Boerinnetje
Hoofd

Toer 1:   Maak met geel een magische lus en haak hierin 6v (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:   *6v, 2v in volgende*, herhaal rondom (48).
Toer 9-12:  1v in elke steek rondom (48). 
Hecht huidskleur aan en ga verder met beide kleuren.
Toer 13:   met geel 15v, met huidskleur 1v, met geel 32v (48). 
Toer 14:   met geel 15v, met huidskleur 3v, met geel 30v (48).
Toer 15:   met geel 15v, met huidskleur 5v, met geel 28v (48).
Toer 16:   met geel 14v, met huidskleur 8v, met geel 26v (48).
Toer 17:   met geel 13v, met huidskleur 11v, met geel 24v (48). 
Toer 18:   met geel 12v, met huidskleur 14v, met geel 22v (48).
Toer 19:   met geel 11v, met huidskleur 17v, met geel 20v (48).
Toer 20:   met geel 10v, met huidskleur 20v, met geel 18v (48).
Toer 21:   met geel 9v, met huidskleur 23v, met geel 16v (48).
Toer 22:   met geel 8v, met huidskleur 40v (48). 
Knip de gele draad af.
Toer 23:   *6v, 2sh*, herhaal rondom (42). 
Toer 24:   *5v, 2sh*, herhaal rondom (36). 
Toer 25:   *4v, 2sh*, herhaal rondom (30). 
Toer 26:   *3v, 2sh*, herhaal rondom (24). 
Toer 27:   *2v, 2sh*, herhaal rondom (18). 
Bevestig de oogjes tussen toer 19 en 20 van het hoofd met 10 steken 
tussenruimte en vul het hoofd op. 
Toer 28: *1v, 2sh*, herhaal rondom (12). 
Knip een lange draad af en naai de onderkant van het hoofd dicht.

moeilijkheidsgraad
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 .  Scheepjes Stone Washed: 
130 m Boulder Opal (804, 
lichtbruin) en 60 m Brown 
Agate (822, donkerbruin) 

 . Haaknaald 3mm 
  .  Veiligheidsoogjes zwart/

bruin 12 mm 

 . Fiberfill vulling 

 . Naald 

 . Schaar

Materialen

Mini Rendier
HOOFD

Toer 1:   Maak met lichtbruin een magische lus en haak hierin 6v (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 6-12:  1v in elke steek rondom (30).
Toer 13:   *4v, 2v in volgende*, herhaal rondom (36). 
Toer 14:   *5v, 2v in volgende*, herhaal rondom (42). 
Toer 15-16:  1v in elke steek rondom (42). 
Toer 17:   *5v, 2sh*, herhaal rondom (36). 
Toer 18:   *4v, 2sh*, herhaal rondom (30). 
Toer 19:   *3v, 2sh*, herhaal rondom (24). 
Toer 20:   *2v, 2sh*, herhaal rondom (18). 
Bevestig de oogjes tussen toer 12 en 13 met 7 steken tussenruimte 
en vul het hoofd op.
Toer 21:   *1v, 2sh*, herhaal rondom (12). 
Toer 22:   *2sh*, herhaal rondom (6). 
Knip een lange draad af, weef de draad door de overgebleven steken, 
trek aan en werk het uiteinde weg.

Neus

Toer 1:   Maak met donkerbruin een magische lus en haak hierin 6v 
(6).

Toer 2:   *1v, 3v in volgende*, herhaal rondom (12).
Knip een lange draad af en naai de neus op het hoofd vast, in het 
midden tussen de ogen van toer 13 tot 17.

moeilijkheidsgraad
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Josse, Mijntje, Julia, mijn moeder, mijn vader, mijn schoonouders, broer, 
schoonzusjes, zwagers, familie, vrienden en collega’s: Bedankt.

Ans Baart, wederom een boek dat tot stand gekomen is met jouw hulp,  
duizendmaal dank!

En natuurlijk veel dank aan de geweldige groep testers: Karin Frenzen, Colette 
Hendriks, Diane van Lier-Noordenbos, Monique Schut, Tine Oetzman, Eveline 

Koeleman, Bianca van den Maarel, Dennis de Gussem, Ester Zweers, Eveline Hartog, 
Corina van Krieken en Joke Stuurman.

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

De Bondt (Scheepjes) en Jeanet Jaffari-Schroevers van Atelier Jaffari bedankt. 
En tot slot wil ik graag Esther Befort van Sterstijl Fotografie en de medewerkers van 

Kosmos bedanken voor jullie harde werken, steun, vertrouwen en waardering!

dankwoord
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