
TEKENFILMFIGUREN, 
CULTHELDEN 
EN ANDERE 

AMIGURUMI’S 
HAKEN

2

2

SOPHIE KIRSCHBAUM SOPHIE KIRSCHBAUM 

TERUG NAAR JE JEUGD 2.0

• Haak nu zelf nog meer 
vrolijke kinderhelden!

• Patronen voor ieder niveau van een 
kleurrijke mix film- en cultfiguren.

• De leukste haakfiguren voor je 
eigen nostalgische momenten 

of om cadeau te doen.

TEKENFILMFIGUREN, TEKENFILMFIGUREN, 
CULTHELDEN CULTHELDEN 
EN ANDERE EN ANDERE 

AMIGURUMI’S AMIGURUMI’S 

SOPHIE KIRSCHBAUM 

2
KINDERTIJD

UIT JE 

HAKEN

HeldenKINDERTIJD
UIT JE 

H el den
HAKEN

Kosmos Uitgevers, 
Utrecht/Antwerpen

NUR 474

www.kosmosuitgevers.nl

Helden haken-Cover Deel 2-NL.indd   1 19-04-2021   17:54



2

Helden

Helden haken-Deel 2-NL.indd   2 23-04-2021   15:55



3

SOPHIE KIRSCHBAUM

TEKENFILMFIGUREN, CULTHELDEN 
EN ANDERE AMIGURUMI’S HAKEN

KINDERTIJD
Helden

UIT JE

HAKEN

Helden haken-Deel 2-NL.indd   3 23-04-2021   15:55



4

ROOD
SUPERKARRETJE – 28

Inhoud Projecten

BETOVERENDE 
FEE – 36

Voorwoord 8

de basis
BASISSTEKEN EN -TECHNIEKEN 12
Lossen opzetten 12
Keerlosse 12
Magische ring 13
Halve vaste 14
Vaste 14
Staande vaste 15
Half stokje 15
Stokje 16
Dubbel stokje 17
Steekdeel 18
Heen- en teruggaande toeren 18
Spiraalvorm 18
Steken meerderen/verdubbelen 19
Vasten samenhaken (minderen) 19
Onzichtbare mindering 19
Reliëfstokje voor 20
Reliëfvaste voor 20
Noppen 20
Clustersteek 20
Popcornsteek 21
Lussensteek 21
Toer onzichtbaar sluiten 21
Kleine picot 21
Kleurwisseling 21
Afkortingen 22
Moeilijkheidsgraad 22

BORDUURSTEKEN 23
Knoopjessteek 23
Rijgsteek 23

HELDEN 
VAN NU⮕

⮕

KODDIGE 
LUIAARD – 32

Helden haken-Deel 2-NL.indd   4 23-04-2021   15:55



5

ONDEUGEND 
SCHAAP – 40

STERKE 
SUPERHELD – 44

KLEINE 
DONDERHELD – 58

RIJMENDE
KOBOLD – 54

AVONTUURLIJKE
DRAAK – 48

GEESTIGE 
KWALLENVISSERS – 62

HELDEN UIT 
DE JAREN 
80 EN 90⮕

⮕

TROUWE 
HALFREUS – 70

Helden haken-Deel 2-NL.indd   5 23-04-2021   15:55



6

VERLIEFD 
HONDENPAAR – 76

SCHATTIG REEKALF – 84

LIEF 
KONIJNTJE – 90

SLIMME 
PANTER – 102

DROMERIG 
ZANDMANNETJE – 94

VLIEGENDE 
OLIFANT – 98

ONSTERFELIJKE 
HELDEN

⮕

⮕

Helden haken-Deel 2-NL.indd   6 23-04-2021   15:56



7

ZWARTHARIGE 
SCHONE – 106

DAPPERE 
VIKING – 112

BIJDEHAND 
MEISJE – 120

KLEINE 
BIG – 116

KLEINE 
OLIFANT – 124

GOEDE 
VRIENDJES – 128

PIENTERE 
ROBOT – 138

Helden haken-Deel 2-NL.indd   7 23-04-2021   15:56



DE BASIS
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LOSSEN OPZETTEN
Maak een lus met de draad en houd hem tussen je duim 
en wijsvinger vast. De werkdraad ligt onder  ☛ zie afb. 1. 
Steek de naald nu door de lus en haal de draad door de 
opening  ☛ zie afb. 2. Trek de lus die nu ontstaan is 
een beetje aan door aan de twee draden, dus het draad-
uiteinde en de werkdraad, te trekken. Zo ontstaat de 
beginlus, waarin je nu nog meer lossen kunt haken  

☛ zie afb. 3.

Om meer lossen op te zetten houd je de beginlus goed 
vast. Steek de naald door de lus, pak de draad op en trek 
hem weer door de lus  ☛ zie afb. 4. Herhaal dit zo vaak 
als nodig is.

KEERLOSSE
Haak aan het eind van een toer een losse, de zogenaamde 
keerlosse, en keer het werk.

BASISSTEKEN EN -TECHNIEKEN
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BASISSTEKEN EN -TECHNIEKEN
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MAGISCHE RING
Maak met het garen een lus, waarbij het draaduiteinde 
naar beneden hangt. Leg de rest van het garen naar ach-
teren over je wijsvinger  ☛ zie afb. 1. Houd de lus met 
duim en wijsvinger vast, steek de naald door de lus, pak 
de draad op en trek hem door de lus  ☛ zie afb. 2.

Pak de werkdraad opnieuw op en trek hem door de 
nieuwe lus. Zo komt hij vast te zitten  ☛ zie afb. 3. 
Nu kun je gewoon verder haken. Steek de naald daarbij 
altijd om de ring heen, en niet in de lus van de ring. Als 
je alle steken hebt gehaakt, sluit je de ring door aan het 
draaduiteinde te trekken  ☛ zie afb. 4.

1

3

2
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HALVE VASTE
Halve vasten bieden vele mogelijkheden. Ze worden 
niet alleen gebruikt om randen te versieren maar ook 
om een toer te sluiten. Om een rand te versieren, hecht 

je de draad aan een kant van het haakwerk aan. Steek 
de naald onder de keerlosse in de volgende toer, pak 
de draad op en trek hem door de lus  ☛ zie afb. 1. Zo 
ziet een met halve vasten versierde rand eruit  ☛ zie 
afb. 2.

VASTE
Steek de naald door de volgende steek, pak de draad op 
en haal hem door de steek. Er staan nu twee lussen op 
de naald  ☛ zie afb. 1. Pak opnieuw de draad op en trek 
hem door de twee lussen op de naald. Dit is de eerste 
vaste  ☛ zie afb. 2. Steek de naald in de volgende 
steek en herhaal de vorige stappen  ☛ zie afb. 3.

1 2
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BENODIGDHEDEN

☛ Schachenmayr Catania (100% 
katoen, ll 125 m/50 g), 1 bol 
felrood (kl. 390), restje wit 
(kl. 106), zwart (kl. 110), zilver 
(kl. 172) en hardblauw (kl. 384)

☛ haaknaald 2,5 mm

☛ 2 veiligheidsogen, Ø 6 mm

☛ vulmateriaal

☛ maasnaald

ZO MAAK JE DIT KARRETJE
Haak in spiraalvorm. Het dak wordt 
in heen- en teruggaande toeren 
gehaakt.

CARROSSERIE (felrood)

Zet 15 l op, begin in de 2e st vanaf de 
nld en haak als volgt:
Tr 1: 2 v in 1 st, 12 v, 4 v in 1 st, haak 
aan de andere kant van de ketting 
verder: 12 v, 2 v in 1 st (= 32 st).
Tr 2: 2 x 1 st meerd, 12 v, 4 x 1 st 
meerd, 12 v, 2 x 1 st meerd (= 40 st).
Tr 3: *1 v, 1 st meerd*, herh nog 1 x 
van * tot *, 12 v, **1 v, 1 st meerd**, 
herh nog 3 x van ** tot **, 12 v, 
***1 v, 1 st meerd***, herh nog 1 x 
van *** tot *** (= 48 st).

Tr 4 t/m 13: 48 v.
Tr 14: *7 v, 1 st meerd*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 54 st).
Tr 15 t/m 19: 54 v.
Tr 20: *8 v, 1 st meerd*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 60 st).
Tr 21 t/m 25: 60 v.
Tr 26: *9 v, 1 st meerd*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 66 st).
Tr 27 t/m 31: 66 v.
Tr 32: *9 v, 1 st mind*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 60 st).
Tr 33: *8 v, 1 st mind*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 54 st).
Tr 34: *7 v, 1 st mind*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 48 st).
Tr 35: *6 v, 1 st mind*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 42 st).
Tr 36: *5 v, 1 st mind*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 36 st).
Tr 37: *4 v, 1 st mind*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 30 st).
Tr 38: *3 v, 1 st mind*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 24 st).
Vul de auto stevig op en voeg in de 
vlg tr steeds wat vulmateriaal toe.
Tr 39: *2 v, 1 st mind*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 18 st).
Tr 40: *1 v, 1 st mind*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 12 st).
Tr 41: 6 x 1 st mind (= 6 st).

Knip de draad lang af en trek hem 
door de laatste st. Haal hem met 
een maasnld door de voorste steek-
delen van de laatste tr. Trek de 
draad strak aan en sluit zo de tr. 
Hecht de draad af.

OOG (2 x, hardblauw)

Haak 8 v in een magische ring en 
laat een lange draad hangen. Daar-
mee naai je straks het oog vast. 
Steek veiligheidsoogjes door de 
irissen en bevestig ze met behulp 
van het veiligheidsoog aan de voor-
ruit tussen tr 10 en 11 met een 
onderlinge afstand van circa 4 st.

RUITEN (wit)

Tr 1: haak 6 v in een magische ring.
Tr 2: 6 x 1 st meerd (= 12 st).
Tr 3: *1 v, 1 st meerd*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 18 st).
Tr 4: *2 v, 1 st meerd*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 24 st).
Tr 5: *3 v, 1 st meerd*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 30 st).
Tr. 6: *4 v, 1 st meerd*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 36 st).
Tr 7: *5 v, 1 st meerd*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 42 st).

⮕WORDT VERVOLGD

Rood superka
etje
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IK BEN 
12 CM LANG 

EN 8 CM 
HOOG!
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Tr 8: *6 v, 1 st meerd*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 48 st).
Tr 9: *7 v, 1 st meerd*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 54 st).
Tr 10 t/m 12: 54 v.
Sla 1 st over en haak 1 hv in de vlg 
st. Knip de draad lang af en trek 
hem door de laatste st. Naai de rui-
ten boven op de carrosserie. De 
ogen kijken naar voren. Het begin 
van de carrosserie is de neus van de 
auto. De ruiten lopen over tr 15 t/m 
32 van de carrosserie. Vul de auto 
alvast stevig op terwijl je de ramen 
vastnaait.

DAK (felrood)

Haak heen- en terugg tr. Eindig elke 
tr met 1 keerl. Zet 12 l op, begin in 
de 2e st vanaf de nld en haak als 
volgt:
Tr 1: 11 v.
Tr 2 t/m 15: 11 v.
Haak nu 7 l, begin in de 2e st vanaf 
de nld en haak als volgt:
Tr 16: 17 v, 7 l, begin in de 2e st 
vanaf de nld en haak 6 v terug.
Knip de draad lang af en trek hem 
door de laatste st. Leg het dak met 
het begin van de tr naar achteren 
precies op de motorkap en de car-
rosserie. De twee l-kettingen vor-
men de A-stijlen van de auto en 
komen rechts en links aan de voor-
kant naast de ogen. Naai het dak 
vast en borduur ook de B-stijlen op 
de ruiten.

WENKBRAUWEN (felrood)

Zet 11 l op, begin in de 4e st vanaf 
de nld en haak als volgt: 4 stk, 
1 hstk, 3 v. Knip de draad lang af en 
trek hem door de laatste st. Naai de 
wenkbrauwen met de l-ketting 
voor aan het dak.

ACHTERSPOILER (felrood)

Zet 7 l op, begin in de 2e st vanaf de 
nld en haak als volgt:
Tr 1: 5 v, 3 v in 1 st, haak verder aan 
de andere kant van de l-ketting: 
4 v, 2 v in 1 st (= 14 st).
Tr 2 t/m 23: 14 v.
Haak zoveel v tot je bij een zijkant 
uitkomt. Knip de draad lang af, 
trek hem door de laatste st en 
naai de opening van de spoiler 
dicht. Naai de spoiler aan de 
achterkant dan horizontaal op 
de carrosserie.

BAND (4 x, zwart)

Tr 1: haak 6 v in een magische ring.
Tr 2: 6 x 1 st meerd (= 12 st).
Tr 3: *1 v, 1 st meerd*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 18 st).
Tr 4: *2 v, 1 st meerd*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 24 st).
Tr 5: 24 v achter in de st.
Tr 6: 24 v.
Tr 7: achter in de st *2 v, 1 st mind*, 
herh nog 5 x van * tot * (= 18 st).
Tr 8: *1 v, 1 st mind*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 12 st).
Vul de band stevig op.
Tr 9: 6 x 1 st mind (= 6 st).
Knip de draad lang af en trek hem 
door de laatste st. Haal hem met 
een maasnld door de voorste steek-
delen van de laatste tr. Trek de 
draad strak aan en sluit zo de tr. 
Naai de banden aan de zijkant van 
de carrosserie.
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BENODIGDHEDEN

☛ Ricorumi dk (100% katoen,
 ll 57,5 m/25 g) 2 bollen grijs-
groen (kl. 75), restje crème 
(kl. 02), lichtbeige (kl. 61) en 
bordeaux (kl. 30)

☛ haaknaald 2,5 mm

☛ 2 veiligheidsogen, Ø 6 mm

☛ vulmateriaal

☛ maasnaald

☛ stekenmarkeerder

ZO MAAK JE DEZE HELD
Haak in spiraalvorm. Het hoofd, het 
lijf en de benen worden aan één stuk 
gehaakt.

STAART (grijsgroen)

Tr. 1: haak 6 v in een magische ring.
Tr 2 en 3: 6 v.
Tr 4: *1 v, 1 st meerd*, herh nog 2 x 
van * tot * (= 9 st).
Tr 5 en 6: 9 v.
Tr 7: *2 v, 1 st meerd*, herh nog 2 x 
van * tot * (= 12 st).
Tr 8 en 9: 12 v.
Sla 1 st over en haak 1 hv in de vlg st. 
Knip de draad af, trek hem door de 
laatste st en hecht hem af.

BEEN (2 x, grijsgroen)

Tr 1: haak 6 v in een magische ring.
Tr 2: 6 x 1 st meerd (= 12 st).
Tr 3: *1 v, 1 st meerd*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 18 st).
Sla 1 st over en haak 1 hv in de vlg st. 
Begin de vlg tr in de st waarin je de 
hv hebt gehaakt.
Tr 4: 18 v achter in de st.
Tr 5: *4 v, 1 st mind*, herh nog 2 x 
van * tot * (= 15 st).
Tr 6: *3 v, 1 st mind*, herh nog 2 x 
van * tot * (= 12 st).
Tr 7 t/m 11: 12 v.
Eerste been: sla na tr 11 een st over 
en haak 1 hv in de vlg st. Knip de 
draad af en trek hem door de laatste 
st. Hecht de draad af.
Haak zo nog een been en herh tr 1 
t/m 11. Straks worden de benen aan 
elkaar gehaakt.
Ga nu als volgt verder:

LIJF (grijsgroen)

Tr 12: 4 l, 1 hv in het eerste been, 
11 v, 4 v langs de l-ketting, 1 hv in 
het andere been, 11 v, 4 v langs 
de andere kant van de l-ketting 
(= 32 st). Plaats een st-markeerder 
in de vlg st. Dit is het nieuwe begin 
van alle vlg tr.

Tr 13: *3 v, 1 st meerd*, herh nog 
2 x van * tot *. Houd de staart bij de 
verbinding tussen de benen en haak 
hem met 4 v aan het lijf vast. Steek 
daarvoor van binnen in de staart naar 
buiten en tegelijkertijd in de st tus-
sen de benen. Haak nu langs het 
andere been als volgt verder: 
*3 v, 1 st meerd*, herh nog 3 x van 
* tot *, 4 v (= 38 st).
Tr 14: 15 v, 8 v langs de buitenkant 
van de staart, 19 v (= 42 st).
Tr 15: *6 v, 1 st meerd*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 48 st).
Tr 16 t/m 19: 48 v.
Tr 20: *6 v, 1 st mind*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 42 st).
Tr 21 t/m 23: 42 v.
Tr 24: *5 v, 1 st mind*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 36 st).
Tr 25: 36 v.
Tr 26: *4 v, 1 st mind*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 30 st).
Tr 27 t/m 31: 30 v.
Tr 32: *4 v, 1 st meerd*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 36 st).
Tr 33 en 34: 36 v.
Tr 35: *4 v, 1 st mind*, herh nog 5 x 
van * tot * (= 30 st).
Tr 36: 30 v.

⮕WORDT VERVOLGD

Koddige luiaard
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IK BEN 
22 CM 
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