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Toen ik een aantal jaar geleden het haken herontdekte had ik niet durven dromen dat dit 
zou leiden tot een eigen haakboek. Maar nu heb je dan toch mijn tweede boek in handen! 
Na mijn debuut Haken voor de baby had ik weer zoveel nieuwe ideeën, er moest gewoon 
nóg een boek komen. 

In dit vervolg, Babyspeelgoed haken, staan allerlei nieuwe haakpatronen van allemaal 
nieuwe dierenvrienden. Van stoere Luipaard Luuk tot schattige Zwaan Zarah en van 
zacht knuffeldoekje tot hip speenkoord. Met deze projecten maak je bijzondere (kraam)
cadeautjes voor ieder kindje. Afwisselen met kleuren en type garen geeft je eindeloos 
opties om unieke haakwerken te maken. 

Bijzonder in dit boek is het tapestry haken. Deze techniek heb ik onder andere toegepast 
bij Luipaard Luuk om de vlekken te maken. Het veelvuldig wisselen van kleur is een 
uitdaging en geschikt voor de wat meer ervaren haaksters. Is het tapestry haken helemaal 
nieuw voor jou, probeer het dan eens uit met de patronen van Otter Oliver of het 
knuffeldoekje van Kangoeroe Katie. 

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

VOORWOORD
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HAAKUITLEG 
De patronen worden gehaakt in spiraal en met haaknaald 2,5 mm, tenzij anders aangegeven. 
Zorg dat je de patronen strak haakt, zodat je geen stretchgaten in je haakwerk krijgt en je 
de vulling niet door je haakwerk heen ziet.

Neem uitgebreid de tijd om alle onderdelen eerst op de goede plaats vast te spelden voor 
je ze definitief vastnaait. Zo weet je zeker dat alles goed op zijn plaats zit, dit is belangrijk 
om een zo mooi mogelijk resultaat te krijgen.

Afkortingen
mr = magische ring
l = losse
hv = halve vaste
v  = vaste
hst = half stokje
st = stokje
dst = dubbel stokje
pst = popcornsteek
krst = kreeftsteek
trn = toeren
volg =  volgende (bijv. 2 v in 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
(...) =  het getal tussen haakjes aan het eind van iedere toer geeft het aantal steken 

aan van die toer
*...*      =     haak de steken tussen de ** in dezelfde steek
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Magische ring
Een magische ring is een ring waarover je de eerste ronde van steken gaat haken. Aan het 
einde van de ronde trek je aan de begindraad van de magische ring en trek je de ronde 
strak. Op deze manier ontstaat er geen gaatje in je haakwerk.

Losse 
Begin met het maken van een opzetlus. Neem de draad op je haaknaald en haal door de 
eerste steek op je naald. Je hebt nu één losse gehaakt. Neem de draad weer op je haaknaald 
en haal door de steek op je naald. Dit is je volgende losse. Herhaal deze stap zoveel als 
nodig tot je het benodigde aantal lossen hebt gehaakt (dit is een ketting van lossen).

Vaste
Steek de haaknaald in de tweede losse of volgende steek vanaf je haaknaald. Haal de 
draad op je naald en trek terug door de steek. Haal de draad weer op je naald en trek 
door beide lussen.
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VARKENTJE
VALERIE
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BENODIGDHEDEN 
• haaknaald 2,5 mm 

• wolnaald

• scherpe naald

• hobbyschaartje

•   2 veiligheidsogen 9 mm 

• vulling 

GAREN 
•  Scheepjes Catona, Old Rose 

(kleurnr 408): ongeveer 75 gram

•  Scheepjes Catona, Soft Beige 

(kleurnr 406): ongeveer 15 gram

GROOTTE
Ik heb voor Varken Valerie 

haaknaald 2,5 mm gebruikt. Het 

varkentje wordt dan zittend 

ongeveer 19 cm hoog. Wil je 

het varkentje groter of kleiner 

maken, pas dan het garen en de 

maat van de haaknaald aan. 

KNUFFEL
VARKEN
WERKWIJZE

Hoofd
Maak met roze een mr.
Toer 1: 6 v in mr, trek ring strak aan (6)
Toer 2: 2 v in elke v (12)
Toer 3: [1 v, 2 v in volg v] 6x (18)
Toer 4: [1 v, 2 v in volg v, 1 v] 6x (24)
Toer 5: [3 v, 2 v in volg v] 6x (30)
Toer 6: Alleen door de achterste lus: 1 v in elke v (30)
Toer 7-9: 1 v in elke v (30)
Toer 10: 3 v, [1 v, 2 v in volg v] 12x, 3 v (42)
Toer 11: 3 v, [1 v, 2 v in volg v, 1 v] 12x, 3 v (54)
Toer 12:  6 v, [1 v, 2 v in volg v, 1 v] 2x, 9 v, [1 v, 2 v in 

volg v, 1 v] 4x, 9 v, [1 v, 2 v in volg v, 1 v] 2x, 
6 v (62)

Toer 13:  12 v, 2 v in volg v, 16 v, 2 v in volg v, 2 v, 2 v 
in volg v, 16 v, 2 v in volg v, 12 v (66)

Toer 14-24: 1 v in elke v (66)
Bevestig de ogen tussen toer 10 en 11 met zeven steken 
tussenruimte.
Toer 25: [9 v, 2 v sam] 6x (60)

KNUFFEL
VARKEN
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ZEBRA
ZOË
ZEBRA
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BENODIGDHEDEN 
•  haaknaald 2,5 mm, 3 mm  

en 4 mm

• wolnaald

• hobbyschaartje

• 2 veiligheidsogen 8 mm 

• vulling 

GAREN  
•  byClaire Cotton, White 

(kleurnr 1): ongeveer 75 gram

•  byClaire Cotton, Flamingo 

Pink (kleurnr 6): ongeveer  

75 gram

•  byClaire Cotton, Taupe 

(kleurnr 48): ongeveer 15 gram

•  byClaire Softmix, White 

(kleurnr 1): ongeveer 20 gram

•  byClaire Softmix, Flamingo 

Pink (kleurnr 6): ongeveer  

20 gram

KNUFFEL 
DOEKJE

WERKWIJZE 

Hoofd
Maak met taupe een mr.
Toer 1: 6 v in mr, trek ring strak aan (6)
Toer 2:  2 v in elke v (12)
Toer 3:  [1 v, 2 v in volg v] 6x (18)
Toer 4:  [1 v, 2 v in volg v, 1 v] 6x (24)
Toer 5:  [3 v, 2 v in volg v] 6x (30)
Toer 6:  [2 v, 2 v in volg v, 2 v] 6x (36)
Toer 7-10: 1 v in elke v (36)
Hecht de taupe draad af. Haak vanaf hier om en om twee  
toeren wit en twee toeren roze, begin met wit.

TIP
Zo komen de kleurwisselingen mooi boven elkaar:
•  Haak na elke tweede toer in roze 1 v extra. Deze 

v dient om het begin van de volgende toer een 
stukje op te schuiven, tel deze v niet mee in je 
laatste of volgende toer.

•  Haak na de laatste toer van de voorpoten nog 3 v 
extra (dus voor je de poot dicht haakt). Zo komen 
de kleurwisselingen midden op de poot, en kun je 
ze makkelijk verbergen door deze kant naar het 
doekje toe te laten wijzen bij het vastnaaien.
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OTTER
OLIVER
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BENODIGDHEDEN 
• haaknaald 2,5 mm 

• wolnaald

• scherpe naald

• hobbyschaartje

• 10 veiligheidsogen 6 mm 

 •  5 veiligheidsneusjes soft 

12 mm

• vulling 

• mobielhouder van hout

• waxkoord (2 m)

•  14 kleine handgevilten 

druppels (7 in blauw en 

7 in grijs)– te koop bij 

deviltshop.nl

GAREN  
•  Scheepjes Catona, Black 

Coffee (kleurnr 162): 

ongeveer 110 gram

•  Scheepjes Catona, Linen 

(kleurnr 505): ongeveer 20 

gram

•  Scheepjes Catona, 

Cornflower (kleurnr 511): 

restant

•  Scheepjes Catona, Mercury 

(kleurnr 74): restant

•  Scheepjes Catona, Rich Coral 

(kleurnr 410): restant

•  Scheepjes Catona, Candy 

Apple (kleurnr 516): restant

•  Scheepjes Catona, Jet Black 

(kleurnr 110): restant

MOBIEL
WERKWIJZE OTTER
Haak vijf otters. 

Hoofd
Maak met lichtbruin een mr.
Toer 1: 6 v in mr, trek ring strak aan (6)

Vanaf hier ga je twee verschillende kleuren afwisselend 
gebruiken om het gezichtje te maken. De kleur die je niet 
gebruikt neem je mee in je haakwerk door de vasten van de 
andere kleur om de draad heen te haken. Begin toer 2 met 
lichtbruin en neem de donkerbruine draad mee in je haak-
werk. (Zie voor de tapestry-techniek pagina 8-9.)

Toer 2:  Met lichtbruin: [2 v in volg v] 2x. 
Met donkerbruin: [2 v in volg v] 2x. 
Met lichtbruin: [2 v in volg v] 2x (12)

Toer 3:   Met lichtbruin: [1 v, 2 v in volg v] 2x. 
Met donkerbruin: [1 v, 2 v in volg v] 2x, 1 v. 
Met lichtbruin: 2 v in volg v, 1 v, 2 v in 
volg v (18)

Toer 4:  Met lichtbruin: 5 v, 2 v in volg v. 
Met donkerbruin: 4 v, 2 v in volg v, 3 v. 
Met lichtbruin: 2 v in volg v, 3 v (21)

Toer 5:  Met lichtbruin: 8 v. 
Met donkerbruin: 1 v in dezelfde v als de laat-
ste lichtbruine steek (dit is een meerdering), 
3 v, 2 v in volg v, 4 v.     
Met lichtbruin: 1 v in dezelfde v als de laatste 
donkerbruine steek (meerdering), 5 v (24)

Toer 6:  Met lichtbruin: 9 v. 
Met donkerbruin: 1 v in dezelfde steek als de 
laatste lichtbruine v (meerdering), 4 v, 2 v in 
volg v, 5 v.     
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SPEEL Haak meer geweldige 
(kraam)cadeaus!
 

•  8 dierensetjes, van stoere Draak Dex 

tot lieve Zwaan Zarah

•  21 patronen, de dieren vormen de 

basis voor mooie knuffels, mobielen, 

rammelaars, wagenspanners, 

speenkoordjes en muziekdoosjes

•   Alle haakpatronen stapsgewijs 

beschreven en verduidelijkt met foto’s

•  Geschikt voor alle niveaus!HAKEN

BABY
SPEEL

GOED

Haak meer geweldige 
(kraam)cadeaus!

•  8 dierensetjes, van stoere Draak Dex 

tot lieve Zwaan Zarah

BABY
SPEEL
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