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VOOR-
WOORD
Creatief bezig zijn met wol en katoen zit bij mij in de familie. Leren haken was dan 
ook onvermijdelijk. Toch bleek ik hier als kind niet genoeg geduld voor te hebben en 
zo gingen er jaren voorbij zonder een haaknaald aan te hebben geraakt. Een paar 
jaar geleden herontdekte ik het haken toen ik een paar schattige gehaakte knuffels 
tegenkwam op Pinterest. Ik ging opnieuw op haakles bij oma, en ook via YouTube leerde 
ik een hoop nieuwe steken en technieken. Niet lang hierna begon ik met ontwerpen. Het 
liefste ontwerp ik speelgoed in de vorm van schattige dieren. Dat zo’n beestje langzaam 
tot leven komt uit een bolletje katoen, dat is toch het allerleukst om te zien! 

Ik had nooit verwacht dat deze ontwerpen zouden leiden tot een heus boek, maar nu 
ligt mijn debuut er toch echt! Er staan een aantal van mijn populairste haakpatronen in, 
aangevuld met nieuwe ontwerpen. De patronen zijn erg gevariëerd, van kleine tot grote 
projecten en van een schattige eenhoorn tot een stoere dino, zodat er voor ieder kindje 
een geschikt (kraam)cadeautje te maken is. Door af te wisselen met kleuren en type garen 
maak je steeds weer iets bijzonders, ook als je hetzelfde project meer dan eens haakt. 

Ik hoop dat je veel plezier beleeft aan het haken van de projecten in dit boek en dat veel 
baby’s en ouders kunnen genieten van een handgemaakte KNUFL!

Rosanne
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HAAKUITLEG 
Alle onderdelen worden gehaakt met haaknaald 2,5 mm, 
en in spiraal, tenzij anders aangegeven.

Afkortingen
mr = magische ring
l = losse
v  = vaste
hv = halve vaste
hst = half stokje
st = stokje
dst = dubbel stokje
pst = popcornsteek
trn = toeren
volg =  volgende (bijv. 2 v in de volg v = 2 vasten in 

de volgende vaste haken, meerderen)
sam =  samen (bijv. 2 v sam = 2 vasten samen haken, 

minderen)
...x []  =  herhaal de instructies tussen haakjes (aantal) 

... keer
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BENODIGDHEDEN 
•  circa 20 gram Scheepjes 

Catona Bluebell (173)

•  restje Scheepjes Catona 

Bridal White (105)

•  haaknaald 2,5 mm

•  wolnaald

•  hobbyschaartje

•  2 veiligheidsogen 6 mm 

•  vulling 

•  rammelkraal 

•  houten ring (onbewerkt hout, 

doorsnede 7 cm)

RAMMELAAR 
WERKWIJZE

Hoofd
Maak met blauw een mr.
Toer 1:  6 v in mr, trek ring strak aan (6).
Toer 2:  2 v in elke v (12).
Toer 3:  6x [1 v, 2 v in volg v] (18).
Toer 4:  6x [1 v, 2 v in volg v, 1 v] (24).
Toer 5-6:  1 v in elke v (24).
Toer 7: 9 v, 6x [2 v in volg v], 9 v (30).
Toer 8:  9 v, 6x [1 v, 2 v in volg v], 9 v (36).
Toer 9:  6x [11 v, 2 v in volg v] (39).
Toer 10-14:  1 v in volg v (39).
Bevestig de ogen tussen toer 7 en 8 met acht steken 
tussenruimte.
Toer 15:  9 v, 23 v alleen door de achterste lus, 7 v weer 

door beide lussen (39).
Toer 16:   3x [11 v, 2 v sam] (36).
Toer 17:   6x [2 v, 2 v sam, 2 v] (30).
Toer 18:   6x [3 v, 2 v sam] (24).
Vul het hoofd zo ver mogelijk op en stop de rammelkraal 
in het hoofd. Blijf tijdens de volgende toeren opvullen.
Toer 19:   x [1 v, 2 v sam, 1 v] (18).
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Toer 20:   6x [1 v, 2 v sam] (12).
Toer 21:   6x [2 v sam] (6).
Haal de draad door de overgebleven steken en trek strak 
aan. Hecht af.

Kraag
De kraag wordt heen en weer gehaakt in de vrije lusjes 
van toer 13 van het hoofd. Haak na toer 1 een losse en keer 
het werk om voor de volgende toer. Houd het hoofd met 
de achterkant naar je toe en hecht aan in het eerste vrije 
lusje aan de rechterkant.
Toer 1:   1 hv in het eerste lusje, 11x [2 hst in volg v, 1 hv] 

(34).
Toer 2:   Sla de laatste hv van de vorige toer over en 

haak verder in het laatste hst van de vorige 
toer, 11x [1 hst en 1 st in volg st, 1 st en 1 hst in 
volg hst, 1 hv]. Haak de laatste hv niet in de hv 
van de vorige toer, maar in het laatste lusje 
van toer 13 van het hoofd (56).

Hecht af.

Hoorns
Maak met crème een mr.
Toer 1:   4 v in mr en trek strak aan (4).
Toer 2:   2x [1 v, 2 v in volg v] (6).
Toer 3:  1 v in elke v (6).
Toer 4:   2x [2 v, 2 v in volg v] (8).
Toer 5:   1 v in elke v (8).
Hecht af, laat een lang stuk draad over om de hoorn op 
het hoofd te naaien. Vul de hoorn stevig op. Haak zo nog 
twee hoorns.
Naai de hoorns op het hoofd. Naai één hoorn op de 
snuit ter hoogte van toer 4-5. Naai de andere twee 

Toer 20
Toer 21
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 Haak een uniek (kraam)cadeau!

•  9 dierensetjes met o.a. pinguïn Pippa, 

vos Felix en eenhoorn Ivi in de 

hoofdrollen

•  19 haakpatronen voor babyaccessoires: 

van speenkoord en knuffeldoekje tot 

muziekmobiel

•   Alle haakpatronen stapsgewijs 

beschreven

•  Geschikt voor alle niveaus!
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