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Puzzelen met magneetknuffels: speelplezier gegarandeerd!

Gehaakte knuffeldieren zijn al leuk, maar als je daar vervolgens ook nog eens 

fantasiedieren van kunt maken is dat natuurlijk helemaal fantastisch. In dit 

boek van Rosanne Briggeman vind je ingenieuze haakpatronen voor knuffels 

waarvan de onderdelen los zijn en die je met magneten en kleurcodes aan 

elkaar kunt klikken. Dreumesen en peuters kunnen zo urenlang puzzelen. 

Van vrolijke rups tot snoezige luiaard en van stoere neushoorn tot vlugge 

octopus. Twaalf vrolijke dieren, maar de combinaties zijn natuurlijk eindeloos. 

Elk patroon staat stapsgewijs met foto’s beschreven en is zowel geschikt 

voor de beginnende als de gevorderde haker. 
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Voor je ligt alweer mijn vierde haakboek. Na twee boeken vol babyspeelgoed en een boek 
met gehaakte kubussen had ik weer een nieuw idee dat echt op papier moest komen! Het 
ontstond na de eerste verjaardag van mijn tweelingzoontjes in december 2019. Ze kregen 
kunststof speelgoeddiertjes met magneetjes cadeau. Door middel van die magneetjes kon 
je de voor- en achterkant van een diertje met elkaar verbinden.
Zoiets moet ook gehaakt kunnen worden, dacht ik gelijk. En niet veel later rolde er een 
neushoorn van mijn haaknaald, bestaande uit zes losse onderdelen die verbonden kunnen 
worden met magneetjes. Wel was het even goed nadenken hoe je de sterke magneetjes 
op een veilige manier in speelgoed voor kleine kinderen kunt verwerken. Lees daarom 
ook vooral de pagina’s na dit voorwoord met informatie hierover!

Ik heb in de ontwerpen veel verschillende kleuren, vormen en technieken opgenomen, 
zodat je bijna eindeloos kunt variëren en het haken lekker afwisselend blijft. Zo is er 
een luiaard van pluizig garen, een giraffe gemaakt met de tapestry-techniek en een heel 
wollig schaap met lusjes van lossen. 
Van sterke tijger tot zachte vlinder, van vlugge octopus tot brutale papegaai; hoe meer 
magneetdieren je haakt, hoe groter het speelplezier! Kinderen kunnen (te) gekke combi-
naties maken; een neushoorn met tentakels of een tijger met een pandalijf en vleermuis-
vleugels. Ze kunnen hiervoor de kleurcodes van de magneetjes gebruiken – elke rechter 
voorpoot heeft een blauw magneetje en elke linker voorpoot een geel magneetje – of juist 
eindeloos combineren zonder regels.

Ik hoop dat je vele uren haakplezier zult hebben met de projecten in dit boek, en dat de 
ontvangers van het speelgoed er nog veel meer uren speelplezier van zullen hebben! 

Rosanne

VOORWOORD
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STEKENUITLEG
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.

AFKORTINGEN
mr = magische ring
l = losse
hv = halve vaste 
v  = vaste
hst = half stokje
st = stokje
dst = dubbel stokje
pst = popcornsteek 
trn =   toeren
volg =   volgende (bijv. 2 v in volg v = 2 vasten in de volgende vaste haken, 

meerderen)
sam  =  samen (bijv. 2 v sam = 2 vasten samen haken, minderen)
[] …x  =  herhaal de instructies tussen haakjes … (aantal) keer
(...)  =  het getal tussen haakjes aan het eind van iedere toer geeft het aantal steken 

aan van die toer
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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).

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. 
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Popcornsteek
Haak 4 stokjes in 1 vaste, maar wacht met de laatste doorhaling van ieder stokje tot je 
5 lussen op je haaknaald hebt. Haal nu de draad door alle 5 lussen op de haaknaald.

 
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.
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Bij het wisselen van kleur haak je de laatste doorhaal van de laatste vaste voor de kleur-
wissel al in de nieuwe kleur. Daarna haak je verder in de nieuwe kleur, tot je uitkomt bij de 
volgende kleurwisseling. 

Tapestry haken
Tapestry haken is een techniek waarbij je een patroon in je haakwerk maakt door met 
meerdere kleuren te haken. Je haakt vasten, net als bij gewoon haken, alleen haak je om 
de draden van de andere kleur heen. Door van elke kleur een draad mee te haken, kun je 
makkelijk van kleur wisselen om een patroon te vormen.
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HET GEBRUIK VAN DE 
MAGNEETJES
Allereerst vind ik het erg belangrijk om te benoemen dat de losse magneetjes een 
gevaar vormen voor kleine kinderen als ze deze inslikken! Het is daarom van groot be-
lang dat je de magneetjes buiten bereik van kinderen houdt tot deze op een veilige ma-
nier in de knuffel zijn verwerkt. Let ook op dat je de magneetjes niet te dicht bij elektroni-
sche apparatuur legt, zoals je mobiele telefoon of tablet, of in de buurt van bankkaarten 
met een magnetische strip. De kans dat deze apparatuur/kaarten beschadigd raken door 
de magneetjes is erg klein, maar houd hier toch rekening mee!

Om de magneetjes op een veilige manier te verwerken, adviseer ik het volgende:
• Gebruik voor het maken van de magneetknuffels het aanbevolen garen. De knuffels 

zijn zo ontworpen dat de maat van de magneetjes en de maat van de afsluitstukjes 
in het patroon op elkaar zijn afgestemd. Bij gebruik van ander garen zouden de af-
sluitstukjes van de magneetjes bijvoorbeeld te ruim kunnen worden, waardoor de 
 magneetjes kunnen verschuiven onder de afsluitstukjes. Ook is het genoemde garen 
van 100% katoen, dit is een stevige draad en is slijtvast, waardoor de knuffel ook na 
veelvuldig gebruik veilig zal blijven (het garen zal niet zomaar afbreken, waardoor een 
magneetje vrij kan komen).

• Gebruik voor het maken van de magneetknuffels de aanbevolen magneetjes. Deze 
magneetjes zijn niet alleen gekozen om de specifieke afmetingen, maar ook om de 
sterkte. De magneetjes moeten sterk genoeg zijn om elkaar door de gehaakte lagen 
aan te trekken, magneetjes van een mindere sterkte zullen bij deze knuffels niet goed 
werken. Let op: deze magneetjes zijn zo sterk dat ze (als ze nog niet vastgenaaid zit-
ten) vanaf relatief grote afstand elkaar kunnen aantrekken. Ze kunnen dan op elkaar 
klappen en breken. Mijn tip is om de magneetjes op één stapeltje te bewaren (wel mét 
meegeleverde plastic ringetjes tussen de 18 mm magneetjes) en er steeds 1 magneetje 
af te halen op het moment dat je deze nodig hebt. 

• Naai de afsluitstukjes stevig vast. Natuurlijk let je bij alle onderdelen die je vastnaait 
erop dat deze goed vast zitten, vooral als het speelgoed voor een klein kind gemaakt 
wordt. Let hier echt extra goed op bij het vastnaaien van de afsluitstukjes waaronder de 
magneetjes zitten. Naai de afsluitstukjes vast op de knuffel door beide lussen van de vas-
ten van de laatste toer, tenzij anders vermeld. Zie de foto’s op bladzijden 12 en 13 voor 
het vastnaaien van de magneetjes in de nek of in de overgebleven opening bij het hoofd 
(door één lus van de vasten), en voor het vastnaaien van de magneetjes voor de poten/
vleugels/tentakels et cetera (door beide lussen van de vasten). Mocht je twijfelen of 
jouw afsluitstukje goed genoeg vastzit, naai hem dan eventueel tweemaal rondom vast.

• Controleer de knuffel regelmatig op slijtage. Controleer regelmatig of alle afsluit-
stukjes en de veiligheidsoogjes nog stevig vastzitten. Geef je de knuffel cadeau? Geef 
dit dan als advies aan de ontvanger.

• Dit speelgoed is niet geschikt voor baby’s. Dit speelgoed is geschikt voor kindjes 
vanaf ongeveer 1,5 jaar oud. Laat kinderen tot 3 jaar onder toezicht hiermee spelen.

10

BW Magneetdieren haken f.indd   10BW Magneetdieren haken f.indd   10 06-01-21   12:0206-01-21   12:02



OVERIGE TIPS
De magneten gebruik je in setjes van twee. Alle magneten hebben een pluspool en een 
minpool, waardoor één kant de andere magneet aantrekt en de andere kant de andere 
magneet juist afstoot. Let er bij het vastnaaien van de tweede magneet van de set altijd 
op dat je deze zo verwerkt dat hij naar de al geplaatste eerste magneet toe aantrekt. 
Ik heb ervoor gekozen alle magneten die aan het lijf vastgenaaid zitten met dezelfde pool 
naar buiten te laten wijzen. Hierdoor kunnen de poten en kop op iedere plaats vastge-
maakt worden en kan het diertje ook ‘verkeerd’ in elkaar gezet worden. (Je kunt er ook 
voor kiezen om dit juist af te wisselen!)
Als je meerdere dieren uit de serie maakt en ook bij het volgende diertje alle magneten 
op het lijf met dezelfde pool naar buiten laat wijzen, kunnen de onderdelen van de ver-
schillende dieren ook op elkaar gepuzzeld worden. Zo kun je je eigen fantasiedier in el-
kaar puzzelen bestaande uit onderdelen van verschillende dieren!
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