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G E LU K S P OP P E T J E S 
H A K E N

Haaknaalden paraat! Met deze gelukspoppetjes heb je altijd een vrolijk 
cadeautje op zak. In dit boek staan 21 haakpatronen voor gelukspoppetjes 
voor allerlei gelegenheden: om een zwangerschap of geboorte te vieren, 
met een feestvarkentje een jarige te feliciteren of een dierbare beterschap 
te wensen en een beetje geluk te sturen. Haak de poppetjes helemaal, of 
gebruik een houten kraal als lijf: beide mogelijkheden zijn even schattig  
en eenvoudig te maken. Deze kleinigheidjes zijn ook om te toveren tot 
boekenleggers. De gelukspoppetjes zijn zó leuk om te haken, voor je het 
weet ben je verslaafd! Haak ze allemaal! 

Annemarie Arts is een ervaren ontwerpster en schreef al een groot 
aantal haakboeken. Haar ontwerpen kenmerken zich door vrolijke kleuren 
en duidelijke omschrijvingen. 

9 789043 922524
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Voorwoord
In je handen heb je een boekje vol geluk! Een boekje vol gelukspoppetjes om te haken, weg te geven of stiekem 
allemaal zelf te houden! Ik heb zelf veel plezier gehad tijdens het ontwerpen en haken van deze gelukspoppetjes 
en noem ze dan ook mijn Familie Geluk. Want als je goed kijkt, verkleedt het gelukspoppetje zich steeds in een 
ander thema en vormen ze samen één grote familie.  
Door het formaat van de poppetjes zijn ze zo klaar en heb je voortaan altijd zo'n gehaakt cadeautje bij de hand. 
Ik wens jou heel veel gelukkige haakmomenten tijdens het haken van deze vrolijke familie! 
Annemarie Arts 
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Gebruikte steken en afkortingen 
LOSSE(N) – l
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) – hv
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) – v
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 
vermelde aantal v in één steek van de vorige toer te haken. 
Aan het einde van elke toerregel wordt steeds tussen haak-
jes het aantal vasten vermeld.
VASTEN MINDEREN 
Als je naar de bovenzijde van je steken kijkt, zie je dat een 
steek uit 2 lusjes bestaat. Om te minderen steek je je 
haaknaald onder de voorste lus van de eerste en direct ook 
van de tweede vaste en maakt dan een omslag. Haal deze 
omslag onder allebei de voorste lussen door. Maak nog-
maals een omslag en haal deze door allebei de lusjes op je 
haaknaald om de vaste af te maken. Je hebt nu twee vasten 
samen gehaakt.
HALF STOKJE / HALVE STOKJES – hst
Maak een omslag en steek de haaknaald door de eerstvolgen-
de steek. Maak nogmaals een omslag en haal deze door de 
steek omhoog. Je hebt nu drie lusjes op je haaknaald.

Maak nogmaals een omslag en haal de omslag door alle drie 
de lusjes op je haaknaald. Je hebt een half stokje gehaakt.
STOKJE(S) – st
Maak een omslag en steek de haaknaald door de eerstvol-
gende steek. Maak nogmaals en omslag en haal deze door de 
steek omhoog. Je hebt nu drie lusjes op je haaknaald. Maak 
nogmaals een omslag en haal de omslag door de eerste twee 
lusjes op je haaknaald. Maak nogmaals een omslag en haal de 
omslag door de laatste twee lusjes op je haaknaald. Je hebt 
een stokje gehaakt.
 
G ebruikte materialen 
De gelukspoppetjes zijn gehaakt met Yarn and Colors, 
Must-Have. Waarbij ik vooral gebruik heb gemaakt van de 
mini’s. Dit is glanskatoen in de dikte 2,5 - 3,5 mm dat een 
mooie gladde en glanzende afwerking geeft. Ik heb gehaakt 
met dit merk, maar je kunt natuurlijk de poppetjes met 
ieder ander merk katoen van dezelfde dikte haken voor 
hetzelfde resultaat. Per poppetje heb je zo weinig garen 
nodig dat je ook gerust eens een duik kunt nemen in je bak 
met restjes garen. Ik benoem de kleuren per patroon, maar 
wees vrij en creatief om je eigen kleuren te kiezen. Ik haak-
te de gelukspoppetjes met haaknaald 2 mm, maar wanneer 
je een strakke hand van haken hebt, kan het zijn dat haak-
naald 2,5 mm beter past om hetzelfde resultaat te krijgen. 
Bij het gelukspoppetje staat de afmeting van het hoofdje, 
probeer dit patroontje uit om te kijken welke haaknaald het 
beste bij jou past. 
Verder gebruikte ik bij alle gelukspoppetjes een musket-
onhaakje en een houten kraal van 35 mm als lijf. Voor het 
in elkaar zetten van de poppetjes is het gebruik van een 
stopnaald met een groot oog fijn om de draden door het 
oog van de houten kraal te kunnen trekken. Hieronder 
volgt een basisuitleg voor hoe je de poppetjes in elkaar zet. 
Ook vind je er het patroon om de houten kraal te kunnen 
vervangen door een gehaakte kraal. 
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Hout e n k ra al als lij fj e
Het in elkaar zetten van het gelukspoppetje gaat bij alle 
poppetjes op dezelfde manier. Bij de patronen worden de 
kleuren van de draden benoemd.
Je zet het poppetje als volgt in elkaar. 
Knip in totaal 6 draden van ongeveer 40 cm in de kleu-
ren genoemd bij het patroon.  
Knip een 7de draad van dezelfde lengte. Vouw deze 7de 
draad dubbel en haal de vouw door het oogje van het 
musketonhaakje heen. Haal de uiteindes van je draad 
door de lus die ontstaat door deze doorhaling en trek 
aan. Nu zit de draad vast aan je musketonhaakje. Haal de 
uiteindes van je twee draden dwars door het midden van 
toer 1 door het hoofdje heen en dan door het midden 
van de onderzijde van toer 13. Leg de 2 draden die nu 
uit de onderzijde van het hoofdje komen elk een andere 
kant op. Leg de overige 6 draden in het midden van de 
2 draden en leg nu in de 2 draden een knoopje om de 6 
draden tegen het hoofd, zodat deze vast komen te zitten. 
Doe dit strak, maar zorg dat het musketonhaakje kan 
blijven bewegen boven op het hoofd. Wanneer je te strak 
knoopt, zal het hoofdje vervormen. Nu heb je in totaal 
14 draden aan je hoofdje hangen.  
Haal met een grote stopnaald alle draden door het mid-
den van de houten kraal heen en leg in alle draden tege-
lijk een grote knoop tegen de onderzijde van de houten 
kraal. Zorg dat deze mooi strak zit, zodat het hoofdje 
mooi aansluit op de houten kraal. Knip het kwastje op de 
gewenste lengte af.

G eh a akt lij fj e e n lusj e
Dat gaat op dezelfde manier als bij de houten kraal. 

Alleen haak je onderstaand patroon als lijfje. 
1ste toer: Maak een magic ring van 6v of doe het op 
de volgende manier. Haak 2l. Haak 6v in de eerste l. 
Haak 1hv in de eerste v zodat je een rondje hebt (6). 
2de toer: Haak 2v in elke v (12). 
3de toer: Haak 2v in elke 2de v. In alle overige steken 
haak je 1v (18). 
4de toer: Haak 1v. * Haak 2v in de volgende v, haak 
2v*. Herhaal *tot* tot het einde van de toer, maar 
eindig met 1v (24). 
5de toer: Haak 24v (24). 
6de toer: Haak 2v in elke 4de v. In alle overige steken 
haak je 1v (30). 
7de t/m 10de toer: Haak 30v in iedere toer (30). 
11de toer: Maak 6 minderingen. Haak elke 4de en 
5de v samen. In alle overige steken haak je 1v (24). 
12de toer: Haak 24v (24). 
13de toer: Maak 6 minderingen. Haak elke 3de en 
4de v samen. In alle overige steken haak je 1v (18). 
14de toer: Maak 6 minderingen. Haak elke 2de en 
3de v samen. In alle overige steken haak je 1v (12). Vul nu 
voor je verder haakt eerst het lijfje op met vulling. 15de 
toer: Maak 6 minderingen. Haak de steken 2 aan 2sa-
men en sluit af (6). Haal de einddraad door de laatste 6v 
en trek zo het laatste gaatje helemaal dicht. 
Haak nu een bevestigingslusje. Begin met een lange 
begindraad. Haak nu 16 strakke lossen. Haak 1hv in de 
eerste losse zodat je een lus krijgt. Sluit af en laat een 
lange draad aan je werk. Je steekt de begin- en eind-
draad van je lusje midden door toer 1 door het hoofd naar 
de onderzijde en zet het poppetje op dezelfde manier in 
elkaar als bij het gebruik van een houten kraal als lijfje. 

Het in elkaar zetten van 
een Gelukspoppetje

Gelukspoppetjes haken BW Schoon.indd   7Gelukspoppetjes haken BW Schoon.indd   7 13-05-2020   17:0513-05-2020   17:05



19

Gelukspoppetjes haken BW Schoon.indd   19Gelukspoppetjes haken BW Schoon.indd   19 13-05-2020   17:0513-05-2020   17:05



39G E LU K S P OP P ET J E S K E R S T

Gelukspoppetjes haken BW Schoon.indd   39Gelukspoppetjes haken BW Schoon.indd   39 13-05-2020   17:0513-05-2020   17:05



46

Van de hoofdjes van de gelukspoppetjes kun je heel 
gemakkelijk een boekenlegger maken.  
Haak een van de hoofdjes van de gelukspoppetjes. 
Maak er dit keer geen musketonhaakje of gehaakte 
lus aan. 
Knip ongeveer 30 cm koordelastiek af. Vouw deze 
dubbel. Haal de dubbelgevouwen lus aan de onderzij-
de van het hoofd tussen twee toeren door en haal de 
2 uiteindes door de opnieuw verkregen lus. Trek aan. 
Nu zit het koordelastiek vast aan het hoofdje.  
Rijg aan een van de koorden eventueel de letterkra-
len.  Leg nu aan de onderzijde in allebei de draden een 
knoop. 
Knip nu 6 draden voor het kwastje aan de onderkant. 
Vouw deze draden dubbel.  
Haal de vouw over de knoop van het koordelastiek 
heen en haal de uiteindes om je elastiek door de op-
nieuw verkregen lus heen. Trek aan.  Leg een knoop in 
alle draden tegelijk tegen de onderzijde van het elas-
tiek aan, zodat het kwastje stevig blijft zitten. 

VAN G ELUKSPOPPETJE 
NAAR BOEKENLEGG ER

G ebruikte materialen
  

Koordelastiek  
Durable letterkralen
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