
ESTER VAN DER VELDEN

TUIMELAARS 
HAKEN

Haakpatronen van bewegend 
babyspeelgoed

INCLUSIEF GRATIS

VIDEOCURSUS!

E
S

T
E

R
 V

A
N

 D
E

R
 V

E
L

D
E

N
          T

U
IM

E
L

A
A

R
S

  H
A

K
E

N

De tuimelaar is terug van weggeweest! Ester van der Velden van  
Bonita-Loka ontwikkelde speciale haakpatronen en een tuimelbal om 
dit bewegende speelgoed zelf te kunnen haken. Voor de retro figuur-
tjes in dit boek liet Ester zich inspireren door nostalgische poëzie- 
plaatjes en ouderwetse kinderboeken. Ze vertaalde de trends uit 
oma’s tijd naar hippe haakpatronen anno nu.
Als een baby met een tuimelaar speelt, ontwikkelt hij zich niet alleen 
op motorisch, maar ook op cognitief gebied. Een tuimelaar die een 
duwtje krijgt, maakt geluid, maar valt niet om. Het kindje wordt zo 
elke keer weer uitgedaagd, leert dat zijn actie een reactie geeft en 
gaat steeds gerichter duwen. Met Tuimelaars haken kun je dit bewe-
gende speelgoed dus een heel persoonlijk tintje geven. Haaknaalden 
in de aanslag!

- geschikt voor beginners en gevorderden
- 16 figuurtjes met 4 XXL-varianten
- vrolijk en origineel kraamcadeau
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HOI LIEVE LEZER,
Supertof dat je dit boek in handen hebt! Het is tot stand gekomen omdat ik een zwak heb voor 
vintage spullen en alles wat retro is en omdat ik door mijn achtergrond als kinder-ergothera-
peut al bekend was met de tuimelaartjes. 
Als een baby met een tuimelaar speelt, ontwikkelt hij zich niet alleen op motorisch, maar ook 
op cognitief gebied. Een tuimelaar die een duwtje krijgt, maakt geluid, maar valt niet om. Het 
kindje wordt zo elke keer weer uitgedaagd, leert dat zijn actie een reactie geeft en gaat steeds 
gerichter duwen. 
Ook nadat ik gestopt was met mijn werk als kinder-ergotherapeut kwam ik nog regelmatig 
plastic tuimelaars tegen tijdens mijn speurtochten in tweedehandswinkels. Ik bleef ze leuk 
vinden, maar inmiddels waren mijn eigen kinderen er toch echt te oud voor, dus wat moest ik 
ermee? Totdat ik het idee kreeg om er eens een te haken; dat leek me toch een tof project! 
Het haken van een tuimelaar bleek nog best een uitdaging. Ik moest een tuimelbal ontwikkelen 
die zwaar genoeg was om met het haakwerk en al die vulling toch rechtop te komen en die de 
wrijvingskrachten van de katoen kon weerstaan. Een jaar lang heb ik van alles geprobeerd, dui-
zenden ballen gemaakt – mijn huis was een heuse ballenfabriek geworden – om uiteindelijk een 
exemplaar te verkrijgen dat aan mijn eisen voldeed. Inmiddels is mijn huis geen fabriek meer, 
maar laat ik de ballen professioneel produceren. 
De eerste tuimelaar die ik haakte, was een Blauwe Sien naar zo’n plastic voorbeeld. Daarna 
volgden al snel Rode Fien, Gele Pien en Koos Matroos. Ondertussen zijn er 16 fi guurtjes die je 
allemaal in dit boek terug kunt vinden! Voor de ontwerpen van de dieren en de kabouters heb 
ik me laten inspireren door de vintage poëzieplaatjes. Mijn beschermengeltje Emma, en Oma 
Saartje die ik afgelopen jaar kreeg toen ik vijftig werd, konden natuurlijk ook niet ontbreken. 
Sommige patronen vind je in dit boek als XXL-variant, maar het leuke is dat er eigenlijk hele-
maal geen moeilijke steken worden gebruikt. Aan de slag dus!

Heel veel haak- en weggeefplezier!

Liefs, 
Ester
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AFKORTINGEN

l. = losse
v. = vaste
stk. = stokje
dstk. = dubbel stokje
driedstk. = driedubbel stokje
vierdstk. = vierdubbel stokje
vijfdstk. = vijfdubbel stokje

HAAK- EN 
BORDUURSTEKEN

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

Stokje (stk.)
Haal de draad op je haaknaald en steek je naald door de derde losse van-
af de naald of volgende steek. Haal de draad weer op en haal hem terug 
door de steek. Je hebt nu drie lussen op je naald. Haal de draad weer op je 
naald en haal deze door de eerste twee lussen op je naald. Haal de draad 
weer op je naald en haal deze door de laatste twee lussen op je naald.

Haaksteken

Vaste (v.)
Steek de haaknaald in de tweede losse of volgende steek vanaf je 
haaknaald. Haal de draad op je naald en trek deze terug door de 
steek. Haal de draad weer op je naald en trek hem door beide lussen.
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Geweven staande kettingsteek 
Deze steek maakt je werk echt 3D! Het 
3D-effect ontstaat doordat je weeft om de 
twee draden. Je begint deze steek door de 
naald van onderen af naar boven door de 
stof te steken, daar waar je wilt beginnen. 
Je vormt dan een lus van de draad van 
links naar rechts en je steekt de naald weer 
in het werk, bijna op de plaats waar je bent 
begonnen.  
Dan steek je de naald aan de bovenkant 
van je blad weer door de stof naar boven 
en je zorgt dat de draad onder de naald 
ligt, voordat je de steek losjes aantrekt. 
Daarna begin je met weven. Steek de naald 
weer in het midden omhoog, waar je dat 
net ook deed. Nu ga je over de linkerdraad 
heen en onder de rechterdraad door. Dan 
van dit punt over de draad heen en onder 
de draad door. Dit blijf je volhouden tot je 
vlak helemaal netjes gevuld is. Af en toe 
kun je met je naald het weefwerk wat naar 
boven schuiven zodat alles strak zit.
Deze steek gebruik je voor de patronen in 
dit boek bij de bloemetjes op de buiken van 
de XXL-tuimelaars Fien, Pien en Sien. De 
bloemen en de blaadjes zijn op dezelfde 
manier gemaakt.

Franse knoop 
Start met het insteken van onder naar 
boven door de stof. Sla de draad drie keer 
om de naald en steek de naald op dezelf-
de plaats weer van boven naar beneden. 
Met je duim en wijsvinger houd je de drie 
omslagen vast. De Franse knoop gebruik 
je bij deze patronen om de hartjes van de 
bloemetjes te borduren. 
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GARENS, TUIMELBAL EN 
ANDERE BENODIGDHEDEN 
Garens
De tuimelaars haak je met katoen geschikt 
voor naalden 2,5-3,5 mm. Voor de patronen 
in dit boek is gebruikgemaakt van de ga-
rens van Catania en de Must Have van Yarn 
and Colors. De Yarn and Color Must Have 
Mini’s zijn ideaal voor de kleine werkjes zoals 
bloempjes, ogen, mandjes, enzovoorts. Maar 
je kunt natuurlijk ook andere merken katoen 
gebruiken, zoals Durable Coral of Scheepjes 
Catona. Beide hebben ook 25 grams bolletjes, 
die weer handig zijn voor de kleine werkjes. Bij 
de patronen staat beschreven welke kleuren 
gebruikt zijn.

Bij de kabouters, engeltje Emma en de 
Kerstman is het glittergaren Creative Bubble-
garen van Rico gebruikt. Je zou er ook byClai-
re Sparkle, Durable Glam of Scheepjes Twinkel 
voor kunnen gebruiken. Voor Gele Pien, Rode 
Fien, Blauwe Sien, Ezeltje Pleun, Wouter 
Kabouter en de Kerstman is het teddygaren 
van SMC Baby Smiles Teddy gebruikt. Je kunt 
ook kiezen voor Scheepjes Sweetheart Soft.

Tuimelbal
Als je wilt dat je tuimelaar tuimelt, heb je 
een tuimelbal nodig die je in de buik van 
de tuimelaar stopt. In dit boek komen twee 
maten tuimelaars voor: de kleine en de XXL. 
In de kleine tuimelaar past de bal van 10 cm 

doorsnede en in de XXL-tuimelaar past de bal 
van 20 cm doorsnede. De tuimelballen kun je 
bestellen o.a. bij www.bonita-loka.nl. Je kunt 
er ook voor kiezen om de tuimelaars zonder 
bal te maken. Dan vul je ze op met vulling. 
Dat maakt de kleine tuimelaar een lief popje 
voor in bed en de XXL een superleuke speel-
pop, voor een tweejarig meisje bijvoorbeeld. 
Je kunt ook wat granulaat in de onderkant 
van de buik stoppen, dan staat het popje 
steviger.

En de rest
Voor het haken van de tuimelaars uit dit boek 
is gebruikgemaakt van haaknaald 2,5 mm, 
behalve voor de oogjes; daarvoor is een haak-
naald 2 mm gebruikt. Mocht je vast of juist 
los haken, dan kan het zijn dat je een kleinere 
of grotere haaknaald nodig hebt. Voor het 
opvullen van het hoofd en de armpjes heb je 
vulling nodig.

Voor het afhechten heb je een stopnaald en 
een schaartje nodig.
Voor het vullen van de slurf van Olifantje 
Otto heb je een pijpenrager nodig en de stok 
van Opa Bram is gevuld met een plastic 
buigrietje.
Voor Opa Bram en Oma Saartje heb je ijzer-
draad nodig voor de brilletjes. En voor Oma 
Saartje nog een haaknaald en twee breipunten.
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Oogjes
Met antraciet, wit en blauw haak je de oogjes.
Splits het haakgaren, zodat je twee strengetjes 
overhoudt. 
Toer 1:  6v. in magische ring met blauw, wis-

sel van kleur naar antraciet 4v., sluit 
de ring = 10

Toer 2:  Wissel van kleur naar blauw en haak 
1hv. in iedere blauwe v., wissel van 
kleur naar antraciet en haak in iede-
re v. een v. = 10

Toer 3:  Wissel dan van kleur naar wit en 
haak aan de blauwe kant 5v. Hecht 
dan af = 5

Borduur in het midden witte stipjes. 
Knoop de korte draadjes aan de achterkant van 
het oogje aan elkaar.
Met de langere antracietkleurige draad maak 
je het oog vast op gezichtje dicht bij de snuit. 
Borduur met antraciet de ‘streepjes’ boven de 
oogjes.

Snuitje
Het snuitje haak je met wit.
Toer 1:  7l.
Toer 2:  1v. in iedere l. = 7. Werk keren en 1v. 

aan de andere kant van iedere l. = 14
Toer 3-7:  in iedere v. 1v. = 14 
Afhechten.
Borduur met zwart een driehoekje op het snuit-
tje. De zwarte draad goed aantrekken, zodat het 
neusje zijn vorm krijgt. Zet daarna het snuitje op 
het hoofdje vast en borduur een antracietkleurige 
draad horizontaal over de snuit. Zet daaronder 
het botje vast.

het oogje aan elkaar.
Met de langere antracietkleurige draad maak 
je het oog vast op gezichtje dicht bij de snuit. 
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