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Curvy Girls!Curvy Girls!Curvy Girls!
Gehaakte poppen die hun curves rocken

Carla Schwind

Deze Curvy Girls staan trots en zelfverzekerd in het leven. Als rockster, als 

zeemeermin of in een betoverend mooie eenhoorn-onesie: onder de 

vijftien verschillende poppen vind je gegarandeerd een lieveling. Geef 

een gehaakte pop cadeau aan je vriendinnen of maak ze helemaal voor 

jezelf – deze eigenzinnige poppen zorgen gegarandeerd voor een lach 

en vrolijke gezichten. 

Alle instructies zijn voorzien van duidelijke stap-voor-stapfoto’s,  zodat je  

de gedetailleerde poppen gemakkelijk kunt haken. Bovendien is achter  

in het boek een extra gedeelte te vinden met basisinstructies en andere 

handige haaktechnieken.

Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

NUR 474

www.kosmosuitgevers.nl
haken voor beginners 

en gevorderden
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Hallo beste haakvriendinnen en –vrienden,
Ik heet Carla en woon met mijn man, twee kinderen en onze labrador Emma in Ellerstadt, een wijndorpje 

in de mooie Duitse streek Palts. Ik ben dol op haken, ben erg geïnteresseerd in interieurontwerp en hou 
van lezen en fotograferen. Ik werk als grafisch vormgever en webdesigner bij een reclamebureau. Ik vind 

het geweldig dat ik mijn creativiteit op zoveel verschillende manieren tot uiting kan brengen.

Haken is niet meer uit mijn leven weg te denken. Ik begon ermee op de basisschool maar heb  
het pas jaren later, na de geboorte van mijn dochter, weer opgepakt. In 2015 ontstond mijn passie 

voor mollige, gehaakte poppen. Ik kreeg het idee voor de Curvy Girls toen ik tijdens een meidenavond 
een schilderij van rondborstige dames zag. De levenslust en vrolijkheid van deze vrouwen hebben me 

inspiratie gegeven voor mijn eerste stevige ‘Miss Ruby’. Er was enorm veel belangstelling voor de  
patronen en daarom opende ik vrij snel mijn eerste onlinewinkel ‘Miss Hook’.  

Vanaf dat moment blijft de familie van mollige meiden maar groeien.

Mijn Curvy Girls moeten je plezier geven, bijvoorbeeld omdat je een origineel cadeautje aan  
het maken bent, maar het kan ook zijn dat je gewoon zin hebt om te haken. De Curvy Girls zijn zelfbewuste 

vrouwen die met hun volle rondingen midden in het leven staan. Ik wil met mijn ondeugende, mollige 
poppen zelfrespect en levenslust overbrengen en een lans breken voor de Body Positivity Movement.  

Houd van je lichaam, toon je rondingen en geniet van het leven!

Je vindt mij op Facebook en Instagram onder @misshookcrochet. Daar vind je alle nieuwtjes  
over Miss Hook en de Curvy Girls. Onder de hashtag #mymisshook kun je op Instagram al veel poppen 

van mijn volgers bewonderen. Elke vrijdag is ‘fanfriday’, dan deel ik foto’s die van deze hashtag zijn 
voorzien. Als je ook een socialmedia-account hebt en foto’s van je poppen post, gebruik dan de hashtags 
uit het boek! Alle poppen hebben hun eigen hashtag: gebruik bijvoorbeeld #CURVYbetty en #mymisshook 

in je posts en tag me als @misshookcrochet. Zo kunnen ik en heel veel andere  
fans je vinden en misschien is jouw foto er op de volgende fanfriday wel bij.

Laat me weten welke pop je het leukst vindt en welk typetje je nog graag wat vaker zou willen zien!

Ik wens je veel plezier bij het haken van mijn Curvy Girls en hoop dat deze  
fantastische dames je ook zo enthousiast zullen maken.
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PATRONEN
8 Super Curvy

14 Lilly

22 Mo

28 Thea

34 Chloé

42 Bella

50 Sam

58 Noëlle

66 Jenna

72 Anna

77 Holly

84 Heidi

94 Nova

100 Betty

106 Leila
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116 Arm

116 Been met schoen

117  Benen aan elkaar haken

118  Middenachter

118  Bovenlijf

118  Bovenrand topje

119  Boezem

120  Hoofd en gezichtje

121  Kruin

122  Haar vastknopen

122  Armband

123  Rokplooien

123  Rok vasthaken

124  Picot

125  Haken in de dwarslus van de lossenketting

125 Lossenboogje

128  Opzetlus

128  Losse en lossenketting

129  Vaste

129  Halve vaste

130  Stokje

130  Half stokje

131  Dubbel stokje

132  Twee vasten samenhaken

133  Twee stokjes samenhaken

133  Meerderen

133  Meerdere steken in een steek

134  Achter in de steek haken

134  Voor in de steek haken

135  Magische ring

136  Heen- en teruggaande toeren

137  In spiraalvorm haken

137  In het rond haken

138  Kleurwisseling

138 Opvullen

139  Afkortingen

BASISpatronen BASIStechnieken

Curvy-Girls-NL.indd   5 02-07-20   09:53



PATRONEN
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TIJD VOOR  

EEN DUIK IN ZEE!

Lilly
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TIJD VOOR  

EEN DUIK IN ZEE!

MOEILIJKHEIDSGRAAD 2

LENGTE

26 cm

BENODIGDHEDEN

• Schachenmayr Catania (ll 125 m/ 
50 g), 1 bol zachtroze (kl 263) en 
munt (kl 385)

• Schachenmayr Catania Color  
(ll 125 m/50 g), 1 bol groenblauw 
gemêleerd (kl 226)

• Schachenmayr Denim (ll 125 m/ 
50 g), 1 bol koraalrood (kl 130)

• restje zwart borduurgaren

• haaknaald 2,5 mm

• 1 paar zwarte veiligheidsogen,  
ø 8 mm

• vulmateriaal, 60 g

• stekenmarkeerder

• maasnaald

• naainaald

• kromme naainaald

#mymisshook  
#CURVYlilly
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Très chic!

Chloé
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Très chic!
MOEILIJKHEIDSGRAAD 3

LENGTE

22 cm

BENODIGDHEDEN

• Schachenmayr Catania  
(ll 125 m/50 g), 1 bol zachtroze  
(kl 263), wit (kl 106) en zwart  
(kl 110)

• Schachenmayr Wash+Filz-it!  
(ll 50 m/50 g), 1 bol robijnrood  
(kl 06)

• restje rood en zwart  
borduurgaren

• haaknaald 2,5 mm

• 1 paar zwarte veiligheidsogen,  
ø 8 mm

• vulmateriaal, 50 g

• stekenmarkeerder

• maasnaald

• naainaald

• kromme naainaald

#mymisshook  
#CURVYchloé
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LEKKER samen  

chillen!Sam
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LEKKER samen  

chillen!
 

MOEILIJKHEIDSGRAAD 2

LENGTE

24 cm

BENODIGDHEDEN

• Schachenmayr Catania  
(ll 125 m/50 g), 1 bol lichtbruin 
(kl 437), wit (kl 106), honingkleur  
(kl 206) en aquamarijn (kl 432), 
restje zachtgeel (kl 100)

• Schachenmayr Catania Denim  
(ll 125 m/50 g), 1 bol hardroze (kl 
135)

• Schachenmayr Baby Smiles  
Lenja Soft (ll 85 m/25 g), 1 bol  
wit (kl 1001)

• restje zachtroze, wit en zwart  
borduurgaren

• haaknaald 2,5 mm en 3,5 mm

• 2 paar zwarte veiligheidsogen,  
ø 8 mm

• vulmateriaal, 50 g

• stekenmarkeerder

• maasnaald

• naainaald

• kromme naainaald

#mymisshook  
#CURVYsam
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Live in  

concert!Nova
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Live in  

concert!

MOEILIJKHEIDSGRAAD 1

LENGTE

22 cm

BENODIGDHEDEN

• Schachenmayr Catania  
(ll 125 m/50 g), 1 bol goudbruin  
(kl 438) en restje zwart (kl 110)

• Schachenmayr Wash+Filz-it!  
(ll 50 m/50 g), 1 bol zwart (kl 01)

• Anchor Artiste Metallic (ll 100 m/ 
25 g), 2 bollen goud (kl 300)

• restje rood, wit, goud en zwart 
borduurgaren 
 

• haaknaald 2,5 mm

• 1 paar zwarte veiligheidsogen,  
ø 8 mm

• vulmateriaal, 50 g

• stekenmarkeerder

• maasnaald

• naainaald

• kromme naainaald

#mymisshook  
#CURVYnova
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