De bloemenfamilie krijgt weer uitbreiding!
Met 12 nieuwe patronen voor kleurrijke babybloemen
én een extra patroon voor een bijpassend bloempotje,
haak je weer vrolijk verder. Zet de babybloemen in de
vensterbank, hang ze om je hals of geef ze cadeau – ze
bloeien het hele jaar door en hebben geen water nodig.
Bas den Braver, alias Zabbez, is de man achter de
populaire bloemenpoppen. De haakpatronen van Zabbez
zijn geliefd vanwege de superduidelijke stap-voor-stap
omschrijvingen, waardoor de originele en vrolijke ontwerpen
voor zowel beginners als gevorderden een feest
zijn om te haken.
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Ook verkrijgbaar
in deze serie:
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Bind ze aan
je sleutelhanger,
aan een ketting
of haak ze
als traktatie.

BAS DEN BRAVER

WWW.ZABBEZ.COM

babybloemen 2

HAKEN

Meer patronen
en informatie?

GEBRUIKTE AFKORTINGEN
st

=

steek (algemene aanduiding voor een vaste,
half stokje, stokje, etc.)

l

=

losse

hv

=

halve vaste

v

=

vaste

hstk

=

half stokje

stk

=

stokje

dstk

=

dubbel stokje

picot

=

picotsteek

DAL

=

haak alleen door achterste lus

DVL

=

haak alleen door voorste lus

mr

=

magische ring

sam

=

samenhaken: haak 2 st samen

vlg

=

volgende

[ ] x…

=

herhaal instructies tussen rechte haken … keer
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VOORWOORD
Geniet jij ook zo van de prachtige vormen en kleuren van bloemen? Ik wel! Al jaren zijn bloemen een
bron van inspiratie voor mijn ontwerpen. Daarom heb ik met veel enthousiasme weer een vrolijk boek
vol babybloemen voor jou gemaakt.
In dit boek staan 12 unieke en met liefde ontworpen feestelijke patronen van kleurrijke babybloemen.
Elke met zijn, haar of diens eigen karakter. Zo zijn er voor iedereen babybloemen om blij van te
worden. Naast dat de patronen leuk zijn om te haken, willen de babybloemen graag mee op avontuur!
Bevestig ze als broche op je kleren, haak er een aan je sleutelhanger, hang er een aan een mooie
ketting of verras kinderen ermee als traktatie op een feestje. Babybloemen hebben allemaal hun eigen
kwaliteit (flowerpower) en die delen ze heel graag met de mensen die het nodig hebben. Geef ze dus
gerust cadeau. In dit boek vind je ook een babybloemen-plantenpotje, zodat je jouw babybloemen een
mooi plekje kunt geven. Leef je uit, want iedereen kan wel wat bloemenliefde gebruiken!
Mijn boeken hebben een heldere opbouw voor een plezierige haakervaring. Daarom beschrijf ik eerst
wat je allemaal nodig hebt en welke steken en technieken er gebruikt worden. Daarna vind je het
basispatroon en de werkbeschrijvingen die zijn voorzien van heldere instructiefoto’s. Zo wordt het
haken een feest, of je nu net begint of al jaren ervaring hebt.
Naast de babybloemen zijn er van Zabbez nog twee verschillende maten van de vrolijke
bloemenpoppen-familie. Uit mijn boek Bloemenpoppen Haken kun je de broers en zusjes (20 cm)
haken. Online vind je ze nog een maatje groter voor de papa’s en mama’s: de ‘Happy’-serie (30 cm).
Maak samen met de babybloemen jouw eigen bloemengezin!
De passie voor al die vrolijke kleuren en bloemen wordt veel gedeeld in de Zabbez online community.
Ik zou het geweldig vinden om je daar ook tegen te komen. Via Facebook of Instagram zijn er
verschillende groepen waar jij je bij kunt aansluiten. Naast het delen van jouw prachtige Zabbezcreatie kun je hier ook support krijgen van andere leden als je vragen hebt. Het is echt superleuk om
hier onderdeel van te zijn en ook online de bloemenliefde met elkaar te delen.
Dan is het nu de hoogste tijd om te gaan doen waarvoor je dit boek in handen
hebt: haken. Kies je patroon, verzamel het garen, pak je haaknaald erbij en ga
aan de slag! Geniet van elke steek en maak er wat moois van.
Heel veel haakplezier!
Bas den Braver
Zabbez

www.zabbez.com
www.instagram.com/zabbez/

www.facebook.com/zabbez/
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WAT JE NODIG
HEBT / MATERIALEN
GAREN

ZACHTE VULLING

Alle patronen in dit boek heb ik gehaakt met
Catania garen van Schachenmayr (50 g, 125 m),
garendikte categorie 2. Het is een lekker
stevig katoenen garen en verkrijgbaar in
heel veel mooie kleuren. Maar natuurlijk zijn
andere garens ook geschikt. Ik heb meerdere
verschillende garens geprobeerd, zoals Durable
Coral en Scheepjes Catona. Ieder garen is
net even anders en het is vooral een kwestie
van persoonlijke voorkeur. Met al deze garens
worden de poppen heel mooi. Kies een garen
dat bij je past. Het best kun je daarvoor advies
inwinnen bij je lokale wol- of handwerkwinkel.
Ik adviseer je om een garen te nemen dat een
beetje stevig is, zoals katoen, zodat de poppen
mooi hun vorm behouden.

Vulling is verkrijgbaar in katoen, wol of polyester.
Ik heb geen voorkeur en gebruik telkens een
andere vulling. Wel informeer ik altijd bij de
verkoper of de vulling geschikt is om poppen
op te vullen. Je hebt heel stugge vulling en heel
gladde. De stugge vulling blijft lekker goed zitten
tijdens het vullen en de gladde vulling zorgt voor
een iets egaler eindresultaat. Gebruik de vulling
die jij prettig vindt. Ik vul lekker stevig op, zodat
de vorm van de pop mooi uitkomt.

HAAKNAALD
Voor deze poppen heb je een haaknaald
nodig in de kleinste maat die op de verpakking
van het garen staat. Dit zorgt ervoor dat de
steken mooi dicht op elkaar zitten, zodat er
geen vulling doorheen kan komen. Ik heb alle
poppen gehaakt met haaknaald maat 2,5 mm. In
combinatie met het hierboven vermelde garen
worden ze dan ongeveer 9 cm hoog.

BORDUUR- OF STOPNAALD
Naalden gebruik je om losse onderdelen
aan elkaar te naaien. Ze zijn er in allerlei
verschillende maten. Gebruik bij voorkeur een
naald met een stompe punt.

VEILIGHEIDSOGEN
Voor mijn poppen gebruik ik graag
veiligheidsogen. Deze zijn er in heel veel
kleuren en zowel transparant als opaak. Ik vind
transparante bruine veiligheidsogen in maat
6 mm heel goed bij mijn poppen passen. Ze
komen er echt door tot leven. Je kunt ze vinden
in de gespecialiseerde handwerkwinkels en
ook online. Haak je de pop voor een jong kind,
dan adviseer ik je om geen veiligheidsogen te
gebruiken, maar om de ogen erop te borduren.

STEEKMARKEERDERS
Een steekmarkeerder is een klemmetje dat je om
een steek kunt schuiven. Hiermee houd je in de
gaten waar je toer begint en eindigt. Zelf gebruik ik
daarvoor een contrasterende draad (zie hoofdstuk
‘Handige tips’ op pagina 17). De steekmarkeerder
gebruik ik als ik pauzeer. Ik schuif deze dan om de
laatste steek aan de werkdraad, zodat deze niet
per ongeluk uit kan rafelen.
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STEKEN EN TECHNIEKEN
HAAKSTEKEN
Losse (l)
Vorm met het garen een lus die eruitziet als een krakeling (afbeelding 1). Steek de haaknaald in deze
lus en haal de werkdraad door de lus op (afbeelding 2). Trek aan. Dit wordt ook wel een slipsteek of
opzetlus genoemd. Nu kun je je eerste losse haken. Sla de draad om de naald en haal deze door de
lus op je naald (afbeelding 3). Herhaal dit om een ketting van meerdere lossen te haken (afbeelding 4).

Halve vaste (hv)
Steek de naald in de volgende steek (afbeelding 1), sla de draad om de naald en haal deze door de
steek en de lus op je naald (afbeelding 2).

Vaste (v)
Steek de naald in de tweede losse vanaf de naald of de volgende steek (afbeelding 1), sla de draad
om de naald en haal deze door de steek. Je hebt nu twee lussen op de naald. Sla de draad nogmaals
om de naald en haal deze door beide lussen (afbeelding 2 en 3).
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HOE LEES JE DE PATRONEN?
In dit haakboek geef ik regel voor regel aan hoe
je de patronen haakt. Iedere regel begint met
het nummer van de toer of rij, vervolgens een
kleuraanduiding en tot slot de stekeninstructie.
Voor het opschrijven van de instructie gebruik
ik een vrij internationale methode. Natuurlijk wel
vertaald in het Nederlands. Ik geef mijn patronen
uit in meerdere talen over de hele wereld en deze
notatiewijze is in het buitenland heel gebruikelijk
en biedt veel voordelen. Het is misschien even
wennen, maar ik garandeer je dat je al snel niet
meer anders wilt.

Voorbeeld 1: Het begin van het hoofd
Begin ■ met abrikoos, maak een magische
ring
1
■ 6 v in mr (6)
2
■ [2 v in vlg st] x6 (12)
3
■ [1 v, 2 v in vlg st] x6 (18)

RONDE HAKEN ( )

Voorbeeld 2: Bladtype 2
Begin ■ 12 l. Haak aan beide zijden van de
lossenketting.
1
■ 1 v in tweede losse vanaf de naald,
2 hstk, 2 stk in vlg st, 2 stk, 2 stk in
vlg st, 2 hstk, 1 v, 3 v in laatste losse,
verder aan de andere kant, 1 v, 2 hstk,
2 stk in vlg st, 2 stk, 2 stk in vlg st,
2 hstk, 1 v (27)

Ronde haken worden gebruikt om een groepje
bij elkaar horende steken aan te geven en om
het totaal aantal steken van de toer of rij aan te
geven. Gebruik het stekentotaal om na iedere
toer of rij te controleren of je goed uitkomt en
dus of je de toer correct gehaakt hebt. Kloppen
de steken niet, dan weet je zeker dat er een
foutje in geslopen is en hoef je alleen maar deze
laatste toer te herstellen. Zo haak je nooit te ver
door waardoor je later in de problemen komt.

RECHTE HAKEN [ ]
Rechte haken worden gebruikt om een herhaling
aan te geven. Achter rechte haken staat altijd
een vermenigvuldigingsfactor. Alles wat tussen
de rechte haken staat, doe je net zo vaak als de
vermenigvuldigingsfactor aangeeft.

Toer 3 kun je als volgt uitschrijven:
1 v, 2 v in vlg st, 1 v, 2 v in vlg st, 1 v, 2 v in vlg st,
1 v, 2 v in vlg st, 1 v, 2 v in vlg st, 1 v, 2 v in vlg st.
Controle: Tel alle steken op die je in deze toer
maakt. In totaal maak je 18 steken (18).

Toer 1 kun je als volgt uitschrijven:
1 v in tweede losse vanaf de naald, 1 hstk, 1 hstk,
2 stk in vlg st, 1 stk, 1 stk, 2 stk in vlg st, 1 hstk,
1 hstk, 1 v, 3 v in laatste losse, verder aan de
andere kant, 1 v, 1 hstk, 1 hstk, 2 stk in vlg st, 1 stk,
1 stk, 2 stk in vlg st, 1 hstk, 1 hstk, 1 v.
Controle: Tel alle steken op die je in deze toer
maakt. In totaal maak je 27 steken (27).
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Madeliefje

MARIE

Als het voorjaar begint en de zon zijn stralen schijnt, komt Madeliefje
Marie helemaal tot bloei! Ze geniet van de frisse regendruppels en de
warmte van de zon. Ze popelt om haar vrolijke witte bloemblaadjes te
laten zien zodat je een glimlach op je gezicht krijgt.
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Pioenroos

PATTY

Pioenroos Patty is een babybloem die alles van de positieve kant
bekijkt. Met haar uitbundige roze blaadjes zorgt ze voor een kleurrijk
leven. Ze gaat heel graag samen met jou op pad om te genieten van al
het moois dat er is.
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