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NUR 474
Kosmos Uitgevers,
Utrecht / Antwerpen

Haak nu zelf de leukste 
activiteitenkubussen voor 
baby’s en peuters!

•  Elke kubus heeft een ander thema: van 

vrolijke prinses tot levendige piraat en 

van zacht eendje tot dynamische auto.

•  Aan alle kanten van de kubus valt wat 

te beleven: flapjes, knisperfolie, piepjes, 

rammelaars, verschillende structuren 

enzovoort. Zo worden alle zintuigen 

van je kindje aan het werk gezet!

•  De duidelijk uitgeschreven haak-

patronen zorgen ervoor dat ook 

beginners ermee aan de slag kunnen. 

•  De kubussen zijn hartstikke leuk als 

zelfgemaakt kraamcadeau!
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INHOUD
Voorwoord 4
Haakuitleg 5

EEND  9

ALPACA   37 FRUIT   45

AUTO  17 PRINSES   29

KROKODIL   57

WEER   89

PIRAAT   69

ROBOT   97LIEVEHEERSBEESTJE   79
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Misschien heb je Haken voor de baby of Babyspeelgoed haken bij je haakspullen liggen, of 
misschien ben je helemaal nieuw bij KNUFL (welkom!). Hoe dan ook was het na twee 
haakboeken over knuffels en rammelaars tijd voor iets heel anders. De activiteitenkubus, 
een vorm van speelgoed die ik nog maar weinig in een gehaakte variant zag, leek me een 
mooie uitdaging! 

Maar hoe maak je een diertje in een vierkante vorm? Dat vond ik nog best lastig toen ik 
aan de eerste kubus, het lieveheersbeestje, begon. Al snel had ik echter de smaak te pak-
ken en kwamen er niet alleen diertjes, maar ook een prinses, een auto en allerlei soorten 
fruit uit mijn haaknaald. 

De vele verschillende onderdelen op de kubussen en de afwisselende onderwerpen 
zorgen ervoor dat elke kubus weer een feest is om te maken. De kubussen zitten vol ge-
luiden en structuren die voor baby’s en jonge kindjes geweldig zijn om te ontdekken! Er 
is toch niets leukers dan een zelfgemaakt cadeau te geven waar de ontvanger jarenlang 
speelplezier van heeft? 

Ik hoop dat jij bij het haken en geven van de kubussen in dit boek net zo veel plezier  
beleeft als ik had bij het ontwerpen!

Rosanne

VOORWOORD
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HAAKUITLEG 
Afkortingen
mr  =  magische ring
l  =  losse
hv  =  halve vaste
v   =  vaste
hst  =  half stokje
st  =  stokje
dst  =  dubbel stokje
pst  =   popcornsteek 
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)

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).
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Halve vaste 
Steek je naald in de volgende steek, haal je draad op je naald en haal direct door de  
lussen op je haaknaald. 

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.

Half stokje
Haal de draad op je haaknaald en steek je naald door de derde losse vanaf de naald 
of volgende steek. Haal de draad weer op en haal terug door de steek. Je hebt nu drie 
lussen op je naald. Haal de draad weer op je naald en haal in één keer door alle lussen op 
je naald. 
 
Stokje
Haal de draad op je haaknaald en steek je naald door de derde losse vanaf de naald 
of volgende steek. Haal de draad weer op en haal 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.

Dubbel stokje 
Anders dan bij stokje haken, haal je de draad niet één keer op je naald, maar haal je de 
draad twee keer op je naald. Steek dan de naald in de steek en haal de draad weer op je 
naald en terug door de steek. Je hebt nu vier lussen op je naald. Haal de draad weer op je 
naald en haal deze door de eerste twee lussen op je naald. Dit herhaal je nog twee keer.

Popcornsteek 
Haak 4 stokjes, maar wacht met de laatste doorhaling van ieder stokje tot alle 4 de 
stokjes gehaakt zijn. Je hebt na de 4 stokjes dus 5 lussen op de haaknaald. Haal nu de 
draad door alle 5 de lussen. 4 stokjes worden dus samen gehaakt tot 1 stokje.

Omgekeerde vaste
De omgekeerde vaste haak je, zoals de naam al een beetje verklapt, in tegengestelde 
richting. Haak 1 l voordat je de eerste omgekeerde vaste haakt. Steek hierna de haaknaald 
van voor naar achteren in, in de laatst gehaakte steek van de vorige toer. Haal de draad 
op en haal terug door de steek. Je hebt nu (net als bij een gewone vaste) twee lussen op 
de haaknaald. Haal de draad weer op je naald en trek door beide lussen. Werk op deze 
manier verder tegen de normale haakrichting in. 
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TIPS
•  Zorg dat je het hele patroon strak haakt, zodat je geen stretchgaten in het werk 

krijgt, en je de vulling niet er doorheen kunt zien. Deze patronen worden gehaakt 
in spiraal, tenzij anders aangegeven.

•  Neem uitgebreid de tijd om alle onderdelen eerst op de goede plaats vast te spel-
den 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.

Oppervlakkige halve vaste
Maak een opzetlus. Steek je haaknaald (zonder opzetlus) van voor naar achteren door het 
haakwerk, zet de opzetlus op de naald en haal de naald met opzetlus naar de bovenkant 
van het haakwerk. Steek de haaknaald in de volgende steek (dit kan de steek ernaast in 
dezelfde toer zijn, of de steek erboven één rij omhoog), haal de draad op en haal hem 
door de steek naar de bovenkant van het haakwerk.

Reliëf vaste voor
Steek de haaknaald van voor naar achter onder het v-tje door (zoals bij het haken van 
een gewone vaste). Steek de haaknaald vervolgens van achteren naar voren onder het 
volgende v-tje door. Je haaknaald zit nu om de ‘stam’ van de vaste van de vorige toer. 
Haal de draad op en haal door de ‘stam’ van de vaste. Haal de draad weer op je naald en 
trek door beide lussen.

Afmetingen
Iedere kubus bestaat uit zes vierkanten van 9,6 x 9,6 cm. Ik heb gekozen voor vlakken 
van net geen 10 cm, zodat de vlakken mooi strak om de kubus komen te zitten. Ieder 
vierkant bestaat uit 25 steken en 29 rijen. Maak, voor je begint aan de kubus, eerst een 
proeflapje van 25 steken en 29 rijen. Is jouw proeflapje te groot, probeer dan eens een 
dunnere haaknaald. Is jouw proeflapje te klein, probeer dan een dikkere naald. 

1 2 3

4 5
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ZZZZACHT

PIEP
PIEP

TRRRREK

SABBELEN MAAR

RAMMEL 
RAMMEL

KNISPER
KNISPER

8

BW Kubussen haken h.indd   8 27-01-20   12:22



EEND
BENODIGDHEDEN
•  circa 90 gram Scheepjes 

Catona, Lemonade (403)

•  circa 10 gram Tangerine (281)

•  restjes Jet Black (110) en 

Bluebird (247)

•  circa 10 gram Scheepjes 

Softy, geel (489)

•  haaknaald 2,5 mm

•  wolnaald

•  hobbyschaartje

•  vulling

•  2 veiligheidsogen 9 mm

•  schuimrubber kubus  

10 x 10 cm

•  pieper 25 mm

•  3 houten kralen 15 mm

•  3 mini-rammelschijfjes 15 mm

•  2 bijtringen dierenpoot 

oranje

•  knisperfolie 20 x 12 cm

•  houten ring 50 mm

•  siliconen ring babyblauw  

43 mm

WERKWIJZE

Basis
Haak de basisvlakken in rijen heen en weer. Haak na elke 
toer een keerlosse en keer het werk voor de volgende 
toer. 
Haak zes vlakken als volgt. Haak met geel een ketting van 
26 l.
Toer 1:  1 v in tweede l vanaf haaknaald, 24 v (25).
Toer 2-29:  1 v in elke v (25). 
Hecht af. 

Bevestig in één vlak de veiligheidsogen tussen toer 18 en 
19 met negen steken tussenruimte.
Leg het basisvlak op de schuimrubber kubus en druk 
de veiligheidsogen in het schuimrubber, zodat er twee 
deukjes zichtbaar worden. Verwijder het basisvlak weer 
en maak met de punt van het hobbyschaartje de gaten 
iets dieper, zodat de achterkanten van de oogjes daar 
straks netjes in verdwijnen bij het aan elkaar naaien van de 
vierkanten. 

Naai de voor-, boven-, achter- en onderkant aan elkaar, 
zodat je een lange lap krijgt bestaande uit vier vlakken. 
Sla deze lap om de kubus heen (let erop dat de voorkant 
aan de goede kant zit, je hebt al gaten gemaakt in de ku-
bus voor de achterkant van de ogen). Naai vervolgens de 
onder- en voorkant aan elkaar. Naai de zijkanten rondom 
vast aan de andere vlakken.

9

BW Kubussen haken h.indd   9 27-01-20   12:22



KNISPER
KNISPER

TRRRREK SCHUIVEN MAAR

RAMMEL 
RAMMEL
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AUTO
BENODIGDHEDEN
•  circa 90 gram Scheepjes 

Catona, Electric Blue (201)

•  circa 25 gram Light Silver 

(172) en Charcoal (393)

•  circa 20 gram Jet Black (110)

•  restjes Caramel (506), Yellow 

Gold (208), Hot Red (115), 

Royal Orange (189) en Apple 

Green (389)

•  haaknaald 2,5 mm

•  wolnaald

•  hobbyschaartje

•  vulling

•  schuimrubber kubus  

10 x 10 cm

•  knisperfolie 20 x 15 cm

•  4 houten ringen 35 mm

•  2 plastic ringen blauw  

40 mm

•  houten bijtring auto

•  2 houten knoopjes 20 mm

•  3 houten kralen 12 mm

•  4 piepers klein (25 mm)

•  mini-rammelschijfje (15 mm)

• spiegelfolie 5 x 4 cm

• siliconen ring zwart 43 mm

WERKWIJZE

Basis
Haak de basisvlakken in rijen heen en weer. Haak na elke 
toer een keerlosse en keer het werk voor de volgende 
toer.

Voorkant
Haak met blauw een ketting van 26 l.
Toer 1:  1 v in tweede l vanaf haaknaald, 24 v (25).
Toer 2-33:  1 v in elke v (25). 
Markeer aan beide buitenkanten de 13e en 32e toer met 
een stukje draad of een steekmarkeerder.
Gebruik vanaf hier twee verschillende kleuren afwisselend 
om de voorruit te maken. Neem als je met zilver haakt, de 
blauwe draad mee aan de binnenkant van het werk door 
om deze draad heen te haken. Haak de eerste 3 v met 
blauw, 19 v met zilver en de laatste 3 v met blauw.
Toer 34-45: 1 v in elke v (25).
Hecht de zilveren draad af en ga verder met blauw.
Toer 46-48:  1 v in elke v (25). 
Hecht af.
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ZZZZACHT

TRRRREK

KNISPER
KNISPER

RAMMEL 
RAMMEL

TRRRREK
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BENODIGDHEDEN
•  circa 115 gram Scheepjes 

Catona, Antique Mauve (257)

•  circa 10 gram Hazelnut 

(503), Root Beer (157) en 

Petrol Blue (400)

•  restjes Yellow Gold (208), 

Rust (388) en Tynan Purple 

(128)

•  haaknaald 2,5 mm

•  wolnaald

•  hobbyschaartje

•  vulling

•  2 veiligheidsogen 9 mm

•  schuimrubber kubus  

10 x 10 cm

•  pieper harmonica

•  4 plastic ringen 25 mm

•  knisperfolie 10 x 20 cm

•  siliconen bijtring cactus

•  houten bijtring cactus

•  4 rammelschijfjes 25 mm

•  16 siliconen kralen 10 mm

•  pieper rond 25 mm

   

WERKWIJZE

Basis
Haak de basisvlakken in rijen heen en weer. Haak na elke 
toer een keerlosse en keer het werk voor de volgende 
toer.
Haak zes vlakken als volgt. Haak met lichtbruin een ketting 
van 26 l.
Toer 1:  1 v in tweede l vanaf haaknaald, 24 v (25).
Toer 2-29:  1 v in elke v (25). Hecht af. 

Bevestig in één vlak de veiligheidsogen tussen toer 18 en 
19 met acht steken tussenruimte.
Leg het basisvlak op de schuimrubber kubus en druk 
de veiligheidsogen in het schuimrubber, zodat er twee 
deukjes zichtbaar worden. Verwijder het basisvlak weer 
en maak met de punt van het hobbyschaartje de gaten 
iets dieper, zodat de achterkanten van de oogjes daar 
straks netjes in verdwijnen bij het aan elkaar naaien van de 
vierkanten. 

Naai de voor-, boven-, achter- en onderkant aan elkaar, 
zodat je een lange lap krijgt bestaande uit vier vlakken. Sla 
deze lap om de kubus heen (let erop dat de voorkant aan 
de goede kant zit; je hebt al gaten gemaakt in de kubus 
voor de achterkantjes van de ogen). Naai vervolgens de 
onder- en voorkant aan elkaar. Naai de zijkanten rondom 
vast aan de andere vlakken.

ALPACA
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Haak nu zelf de leukste 
activiteitenkubussen voor 
baby’s en peuters!

•  Elke kubus heeft een ander thema: van 

vrolijke prinses tot levendige piraat en 

van zacht eendje tot dynamische auto.

•  Aan alle kanten van de kubus valt wat 

te beleven: flapjes, knisperfolie, piepjes, 

rammelaars, verschillende structuren 

enzovoort. Zo worden alle zintuigen 

van je kindje aan het werk gezet!

•  De duidelijk uitgeschreven haak-

patronen zorgen ervoor dat ook 

beginners ermee aan de slag kunnen. 

•  De kubussen zijn hartstikke leuk als 

zelfgemaakt kraamcadeau!
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