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Haak nu de vrolijkste knu els en rammelaars voor baby’s en jonge 
kinderen! In dit kleurrijke nieuwe boek deelt Annemarie Arts haar 
gloednieuwe ontwerpen voor stevige en veilige rammelaars, in 
combinatie met een bijpassende knu el. Het is een kleurrijke boel 
met de slungelige Fiep Flamingo, vriendelijke Ra  robot en stoere 
Mats Matroos! En er is volop keuze, dus je kunt altijd aan de slag voor 
een geschikt cadeau. Urenlang haak- en speelplezier gegarandeerd!

  

•  14 � guurtjes met knu� el én rammelaar 

• duidelijke beschrijvingen van haakpatronen voor zelfgemaakt 
(baby)speelgoed 

•  met unieke methode voor het bevestigen van de rammelring 

•  heel geschikt voor zowel beginnende als gevorderde hakers

Annemarie Arts is een ervaren ontwerpster en schreef al een groot 
aantal haakboeken. Haar ontwerpen zijn populair en geliefd.
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5Voorwoord

VOORWOORD
Zo’n tien jaar geleden kreeg ik voor het eerst een haaknaald in mijn handen en 

werd ik gegrepen door het haakvirus. Met een boek uit de bibliotheek en het  

internet leerde ik mezelf stap voor stap haken en voor ik het wist ontwierp en 

haakte ik mijn eerste eigen knu�el.

Daarna ben ik niet meer gestopt met het ontwerpen van nieuwe haakpatronen 

en al gauw was daar ook mijn eerste boek. Nu, tien jaar later en inmiddels vele 

boeken verder, gaat er bijna geen dag voorbij of ik heb even gehaakt. Naast werk 

is het ook nog steeds een van mijn grootste hobby’s.

Voor je ligt mijn nieuwste boek vol vrolijke rammelaars en knu�els. Het eerste 

ontwerp van deze serie haakte ik voor mijn toen drie maanden oude dochter Ziva 

en een bijpassende knu�el voor haar grote broer Quint. Al gauw volgden er meer 

en meer ontwerpen in deze serie. Ze zijn door hun vorm makkelijk vast te houden 

door de allerkleinsten, maar de knu�els worden zeker ook door de grotere kinde-

ren gewaardeerd. Bij iedere rammelaar in dit boek kun je een bijpassende knu�el 

haken. Ik wens je net zoveel plezier tijdens het haken van deze vrolijke vriendjes 

als ik had tijdens het ontwerpen!

Annemarie Arts  
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8 Gebruikte materialen

GEBRUIKTE 
MATERIALEN

GAREN 
Alle rammelaars in dit boek zijn ge-

haakt met glanskatoen van verschil-

lende merken, geschikt voor haaknaald 

2,5 - 3,5 mm. Mijn voorkeur gaat uit 

naar glanskatoen voor de rammelaars, 

omdat het niet snel pluist en je werk 

een mooie glans krijgt. Het is prima 

wasbaar zonder kleurverloop, wat 

ook wel �jn is, vooral wanneer je ram-

melaar intensief wordt gebruikt. De 

knu�els in dit boek heb ik gehaakt met 

een mix van katoen en acryl. Hierdoor 

worden ze lekker zacht om mee te 

knu�elen. Bij de ontwerpen vind je de 

merken en de kleurnummers die ik heb 

gebruikt, maar wees vrij om je eigen 

kleuren te kiezen.

MARKEERRINGEN EN  
EEN TOERENTELLER 
Alle ontwerpen worden in het rond 

gehaakt, zonder je toeren af te sluiten. 

Het is handig om in de eerste steek 

van je toer een markeerring te gebrui-

ken om te zien waar je toer begint en 

eindigt. Een toerenteller kan helpen om 

het aantal toeren dat je hebt gehaakt 

bij te houden.

HA AKNA ALDEN 
Ik haakte de rammelaars met haak-

naald 2 mm en de knu�els met haak-

naald 3 mm – een halve maat kleiner 

dan aangegeven op het garen. Dit zorgt 

ervoor dat de steken mooi klein zijn 

en dicht op elkaar zitten en er geen 

vulling zichtbaar is aan de buitenkant. 

Iedereen heeft een eigen hand van 

haken. Probeer het uit met het haken 

van een rammelaar. Krijg je het ont-

werp heel moeilijk over de houten ring 

en vervormt je ontwerp hierdoor, haak 

dan je rammelaar opnieuw met een 

haaknaald in een halve maat groter. Is 

je ontwerp te breed voor de houten 

ring, gebruik dan een haaknaald in een 

halve maat kleiner.

VEILIGHEIDSOGEN
De meningen zijn nogal verdeeld over 

het gebruik van veiligheidsogen bij ont-

werpen voor baby’s en kleine kinderen. 

Volg je eigen gevoel hierin en maak de 

keus die bij je past.

Ik heb bij de rammelaars gebruikge-

maakt van goedgekeurde zwarte veilig-

heidsoogjes 7 mm en voor de knu�els 

heb ik dezelfde oogjes in maat 15 mm 

gebruikt. Maar je kunt er natuurlijk ook 

voor kiezen om ze te borduren met een 

zwart draadje.

VULLING, R AMMELSCHIJFJE, 
HOUTEN RING 
Alle ontwerpen heb ik opgevuld met 
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10 Toelichting patronen

TOELICHTING 
PATRONEN

AFMETING EN VEILIGHEID 
De rammelaars worden allemaal ongeveer 13 cm groot en 

de knu�els ongeveer 17 cm. De binnen�apjes die je haakt 

in de rammelaar zorgen ervoor dat je houten ring niet hele-

maal in je haakwerk kan verdwijnen. Zorg dat je alle losse 

onderdelen stevig vastnaait. Controleer de rammelaars 

en knu�els tijdens het gebruik regelmatig op slijtage en 

gebruik ze niet als slaapvriendje voor kinderen jonger dan 

drie jaar.

BINNENFLAPJE
Bij alle rammelaars haak je na toer 21 een binnen�apje. Doe 

dit voor je verder haakt aan toer 22. Dit binnen�apje haak 

je in de kleur van toer 21. Dit verschilt dus per ontwerp. Het 

binnen�apje zorgt ervoor dat de houten ring niet helemaal in 

je haakwerk kan verdwijnen en mooi aan de onderzijde blijft 

van je ontwerp.

Hecht in de binnenste lus van de 13de v een nieuwe draad 

aan. Vanaf dit punt ga je heen en weer haken. Na iedere toer 

haak je 1l en keer je je werk om. Deze keerlosse telt niet mee 

als steek.

Toer 1:  Haak 8v in de binnenste lussen (8).

Toer 2 t/m 10: Haak 8v in iedere toer (8).

Toer 11:   Stop nu voor je verder haakt wat vulling en 

het rammelschij�e in je haakwerk. Haak je 

gehaakte lapje met hv vast aan de binnenste 

lussen aan de overzijde van je haakwerk. 

Sluit af. Haak nu weer verder aan toer 21 

van het lijf. Je haakt in toer 22 op de enkele 

lussen aan de buitenzijde van het �apje 

verder.

HET BEVESTIGEN VAN DE RING 
De ring wordt bij alle rammelaars op dezelfde manier  

bevestigd. Vul na toer 27 je haakwerk nog een beetje verder 

op met vulling. Plaats nu aan de onderzijde de houten ring in 

je haakwerk, tegen het binnen�apje aan. De houten ring ver-

dwijnt voor ongeveer de helft in je haakwerk. Je haakwerk 

sluit mooi strak om de houten ring heen. Op dit punt kun je 

ook goed zien of je de juiste haaknaald hebt gebruikt. Als je 

haakwerk te strak is, zal je rammelaar niet mooi recht aan-

sluiten aan de zijkant en vervormen. Pas dan de maat van 

je haaknaald aan. Als je haakwerk lubbert om de grote ring, 
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12 Uitleg steken

LOSSE(N)
Maak een opzetlus in de draad en steek je haaknaald door 

deze lus. Maak een omslag en haal de draad door de lus op 

je haaknaald. Je hebt een losse gehaakt. Herhaal dit tot je het 

aantal lossen hebt dat wordt omschreven in het patroon.

HALVE VASTE(N)
Je hebt één lus op je haaknaald. Steek je haaknaald in de 

volgende steek of losse en maak een omslag. Haal de omslag 

door de steek of losse omhoog en haal hem dan direct door 

de lus op je haaknaald. Je hebt een halve vaste gehaakt.

VASTE(N) 
Je hebt één lus op je haaknaald. Steek je haaknaald in de 

volgende steek of losse en maak een omslag. Haal de omslag 

door de steek of losse omhoog. Je hebt nu twee lusjes op je 

haaknaald. Maak nogmaals een omslag en haal deze door 

allebei de lusjes op je haaknaald heen.

VASTEN MEERDEREN 
In mijn patronen wordt in elke toer aangegeven in welke 

steken je moet meerderen. Meerderen doe je door het ver-

melde aantal v in één steek van de vorige toer te haken. Aan 

het einde van elke toerregel wordt steeds tussen haakjes het 

aantal vasten vermeld.
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14 Pim Piraat

P I M  P I R A AT
De meeste piraten zijn heel stoer, maar Pim is een heel lief 

en vrolijk piraatje dat dol is op vrolijke kleuren. 
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15Pim Piraat

Je begint aan de bovenzijde van Pim Piraat met haken.

Toer 1:  Haak met haaknaald 2 mm en Cantaloupe 

een lossenketting van 17l.

  Haak nu op de lossenketting 2v in de 2de l 

vanaf de haaknaald. Haak 14v. Haak 4v in de 

laatste l van de lossenketting. Haak nu aan 

de andere zijde van de lossenketting verder. 

Haak 14v. Haak 2v in de laatste steek (36).

Toer 2: Haak 3v in de 2de, 17de, 20ste en 35ste v (44).

Toer 3: Haak 2v in de 3de, 20ste, 25ste en 42ste v (48).

Toer 4:  Maak 4 minderingen. Haak de 3de en 4de, 

21ste en 22ste, 27ste en 28ste en de 45ste 

en 46ste v samen (44).

Toer 5 t/m 6: Haak 44v in iedere toer (44).

Toer 7:  Verander van kleur naar Light Pink. Haak 

deze toer in de achterste lussen, zodat er 

aan de buitenzijde van je werk enkele lussen 

ontstaan. Haak 44v (44).

Toer 8 t/m 15: Haak 44v in iedere toer (44).

Toer 16 en 17:  Verander van kleur naar Pistachio. Haak 44v 

in iedere toer (44).

Toer 18 en 19:  Verander van kleur naar White. Knip de 

Pistachio-kleurige draad niet af. Deze kun je in 

toer 20 weer oppakken. Haak 44v (44).

Toer 20 en 21:  Verander van kleur naar Pistachio. Pak de 

draad van toer 17 weer op en laat nu de 

White-kleurige draad aan de binnenzijde van 

je werk hangen. Haak 44v in iedere toer (44).

BENODIGDHEDEN

Yarn and Colors, 
Must-Have 
• Peony Leaf (86) 
• Cantaloupe (16) 
• Light Pink (44)

Yarn and Colors, 
Must-Have mini 
• Pistachio (84) 
• White (1) 
• Blue Lake (66)
• Een draadje Pepper (32)
• Een draadje Black (100)

• Haaknaald 2 mm of 2,5 mm 
•  Zwarte veiligheidsoogjes 

7 mm 
• Houten ring 7 cm doorsnede
• Rammelschij� e 22 mm 
• Vulling 

R A M M E L A A R
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26 Pim Piraat

B A B S  B A L L E R I NA
Babs Ballerina draait de hele dag pirouettes en heeft 

dan ook nooit een andere out� t aan.
Babs Ballerina draait de hele dag pirouettes en heeft 

dan ook nooit een andere out� t aan.
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30 Babs Ballerina

K N U F F E L

BENODIGDHEDEN

Durable Cosy Fine
• Light Pink (203)
• Light Purple (269)
• Violet (272)
• Ochre (2182)
• Een draadje Deep Red (317)

• Haaknaald 3 mm of 3,5 mm 
•  Zwarte veiligheidsoogjes 

15 mm 
• Vulling

Je haakt knu� el Babs Ballerina met het patroon van de rammelaar. 

Haak toer 1 t/m toer 27 van bovenstaand patroon. Je kunt de stap 

van het binnen� apje overstaan. Haak ook alle andere losse onder-

delen van het patroon van de rammelaar. Vul na toer 27 de knu� el 

op en haak dan als volgt verder voor de benen:

Toer 28:  Verander van kleur naar Light Pink. Haak 15v. Sla 

dan 26v over en haak de laatste 3 steken van 

je toer verder. Je hebt nu een rondje van 18v in 

totaal (18).

Toer 29 t/m 32:  Haak 18v in iedere toer (18). Verander in toer 32 

van kleur naar Violet.

Toer 33:  Maak 6 minderingen. Haak elke 2de en 3de v 

samen (12). Vul het beentje op met vulling.

Toer 34:  Maak 6 minderingen. Haak de steken twee 

aan twee samen (6). Sluit af. Haal de einddraad 

door de laatste 6v en trek zo het laatste gaatje 

helemaal dicht. Werk de einddraad naar binnen 

toe weg.

Sla nu 4v over op toer 27 en hecht een nieuwe draad Light Pink 

aan. Dit is je eerste v. Herhaal toer 28 t/m 34 voor het andere been.

Vul Babs Ballerina nog wat verder bij en vul de benen op. Naai nu 

als laatste de middelste 4v aan elkaar vast. 

AF WERKING KNUFFEL
Borduur met Violet op de voorkant van de beentjes een kruisje 

over toer 30 en 31. Borduur rondom tussen toer 29 en 30 een 

bandje.
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74 Pim Piraat

O C TA A F  O C T O P U S 
Octaaf Octopus heeft wel twaalf armen. Af en toe lijkt één daarvan zomaar in de koektrommel 

te verdwijnen, maar friemelen en tuttelen kan hij dan ook als de beste. 
Octaaf Octopus heeft wel twaalf armen. Af en toe lijkt één daarvan zomaar in de koektrommel 

te verdwijnen, maar friemelen en tuttelen kan hij dan ook als de beste. 
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76 Octaaf Octopus

RING BEVESTIGEN 
Bevestig nu de ring zoals omschreven in het hoofdstuk 

toelichting patronen.

TENTAKELS 
Hecht van bovenaf gezien een nieuwe draad in 1 van de 

lusjes van toer 25. 

Toer 1:  *Haak 1v in het 1ste en 2de lusje. Haak in het 

3de lusje 1hv. Haak 17l. Haak 16hst terug op 

de lossenketting. Haak 1hv in het 4de lusje*. 

Herhaal *tot*, nog 10 keer tot het einde van 

de toer. 

Toer 2:  Haak op iedere v van de vorige toer 1hv. 

Haak langs de tentakels aan de rechte zijde 

omhoog een friemelrandje door steeds 1v,1h 

in één steek te haken. Haak aan het uiteinde 

en de andere zijde terug hv. Sluit af. Werk alle 

draden netjes weg. 
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