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Vaardigheidsniveau

de 

Mopshond
Deze zachte hondenpantoffels blijven altijd bij 
je. Ze blaffen en bijten niet, maar zorgen er wel 

voor dat je tenen niet koud worden.

Materialen

GAREN - DIKTE 4

een kleine hoeveelheid CK1 
(chocoladebruin) voor de oren en snuit 
en CK2 (zwart) voor de neus.
Gebruik HK (lichtbruin) voor de 
bovenkant en buitenzolen en CK2 
(zwart) voor de binnenzolen.

HAAKNAALDEN

3,5 mm, 3,75 mm en 4,25 mm

OVERIGE MATERIALEN

 • knopen voor de ogen: 4 x 15 mm 
voor kinderen of 4 x 20 mm voor 
volwassenen  

 • Wit vilt voor de oogaccenten 
 • Markeerder

 • Naainaald en draad
 • Stompe naainaald en schaar

GEBRUIKTE STEKEN

l, hv, v, magische ring (optioneel), 
sluitst

VAARDIGHEDEN

In toeren en in rondes haken, aan 
de andere kant van de lossenketting 
haken, meerderen, naaien

Moppige 



Vaardigheidsniveau

Luie 
de 

Luiaard
Geen haast of zorgen: doe het kalm aan en chill en relax, net 

als de luiaard. Deze pantoffels houden je heerlijk warm en kalm 
terwijl je geniet van een kopje eucalyptusthee.

Materialen

GAREN - DIKTE 4

een kleine hoeveelheid CK1 (beige) voor 
het gezicht, CK2 (koffiebruin) voor de 
ogen en CK3 (groen) voor de strikjes.
Gebruik HK (taupe, of een andere 
neutrale aardkleur) voor de bovenkant 
en buitenzolen en CK1 (beige) voor de 
binnenzolen.

HAAKNAALD

4,25 mm

OVERIGE MATERIALEN

 • 4 houten kralen van ong. 10 mm voor 
de strikjes

 • Stompe naainaald en schaar

GEBRUIKTE STEKEN

l, hv, v, sluitst

VAARDIGHEDEN

In toeren en in rondes haken, aan 
de andere kant van de lossenketting 
haken, meerderen, naaien



De   MAGISCHe eeNHOORN-46--46-

HooRN AfWERKEN
Vul de hoorn en duw de polyester 
vulling met het uiteinde van een 
schaar of eetstokje goed in de 
punt.

Draai de lange lossenstaart van 
boven naar beneden in een spiraal 
om de hoorn en lijm de achterkant 
vast met textiellijm (afb. 1). Zet de 
onderkant van de ketting vast met 
een markeerder tot de lijm droog 
is (afb. 2).
OPMERKING:
Lees de aanwijzingen op de 
verpakking voor je de lijm gebruikt.

Ster
Maak er 1 voor elke pantoffel. Werk 
in rondes in CK1 met haaknaald 
3,75 mm voor kindermaten en 
4,25 mm voor volwassen maten.

Start: 3 l, hv in 3e l vanaf naald 
zodat je een ring krijgt (of maak 
een magische ring).

Rd 1: 1 l (telt niet als st), 5 x [v in 
ring, 3 l, hv in 2e l vanaf de naald, v 
in volgende l]; keren = 5 sterpunten.

Hecht af en laat een lang 
draadeind over voor het aannaaien.

-46-

Pantoffels afwerken
Plaats de wangen aan weerskanten 
op de pantoffels, ongeveer 1 toer 
van de rand van het inzetstuk 
vandaan (afb. 3). Naai ze met een 
stiksteek vast met het draaduiteinde 
in CK3. Hecht af en werk de draad 
weg.

Stik met een stompe naainaald 
en garen in CK4 smiley-ogen 
boven de wangen (zie Handige 
informatie: Naaitechnieken). De 
binnenkant van elk oog moet 
tegen de naad van het inzetstuk 
uitkomen. Hecht af en werk de 
draad weg.

Zet de hoorn in het midden van 
de bovenrand van het inzetstuk 
en naai hem rondom vast met 
een overhandse steek en het 
draaduiteinde in CK1 (afb. 5) van 
de hoorn. Hecht af en werk de 
draad weg.

Plaats de oren aan weerskanten 
tegen de hoorn aan. Naai ze langs 
de onderkant met een overhandse 
steek en de draaduiteinden van de 
oren in HK vast (afb. 6 en 7). Hecht 
af en werk de draden weg.

1

2

Tip
Gebruik als je glinsterende 

sterren wilt een paar 
draden metallic garen.

De   MAGISCHe eeNHOORN -47--47--47-
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Plaats voor de manen de eerste set 
met twee spiralen voor een oor. 
Naai hem met een overhandse 
steek en het draaduiteinde in 
CK2 aan de zijkant van de hoorn 
(afb. 8). Hecht af en werk de draad 
weg.

Plaats de andere set achter 
hetzelfde oor en naai die net zo 
vast (afb. 9). Hecht af en werk de 
draad weg.

Plaats de ster voor of achter het 
oor zonder manen. Naai hem vast 
met het draaduiteinde in CK1; 
gebruik een stiksteek rond de rand 
en een overhandse steek in elke 
punt (afb. 10). Zo blijven de punten 
mooi in vorm. Hecht af en werk de 
draad weg.

Werk de tweede pantoffel op 
dezelfde manier af maar plaats de 
manen en de ster in spiegelbeeld.

in
ze
ts
tu
k

inzetstuk



Vaardigheidsniveau

Materialen

GAREN - DIKTE 4

een kleine hoeveelheid CK1 (zwart) voor 
de oren, oogvlekken en neus.
Gebruik HK (wit) voor de bovenkant 
en CK1 (zwart) voor de binnen- en 
buitenzolen.

HAAKNAALD

4,25 mm

OVERIGE MATERIALEN

 • Markeerder
 • knopen voor de ogen: 4 x 10 mm 

voor kinderen of 4 x 15 mm voor 
volwassenen

 • Wit vilt voor accenten onder de ogen
 • Naainaald en draad

Rock ‘n’ roll 
de 

Panda
Sommige panda’s zijn stilletjes en verlegen, andere zijn ware 

rockstars. Je kunt traditionele pandapantoffels maken of pimp 
ze op tot rocksterpanda’s met sterretjes als ogen.

 • Stompe naainaald en schaar

GEBRUIKTE STEKEN

l, hv, v, hstk, stk, 2 vsam (of 
onzichtbare mindering), magische 
ring (optioneel), sluitst

VAARDIGHEDEN

In toeren en in rondes haken, aan 
de andere kant van de lossenketting 
haken, meerderen, minderen, 
naaien



De GRACIeuZe OlIfANT -63--63-

Pantoffels afwerken
Houd de bovenkant van de slurf 
plat met de slurf opzij. Naai de 
bovenkant van de slurf met een 
overhandse steek en het uiteinde in 
HK dicht (afb. 1). Hecht de draad 
nog niet af.

Plaats de slurf aan de voorkant van 
de pantoffel en naai hem met het 
eindje HK en een overhandse steek 
langs de bovenrand vast (afb. 2). 
Hecht af en werk de draad weg.

Plaats voor de ogen de knopen 
(15 mm voor kindermaten, 20 mm 
voor volwassen maten) op de 
pantoffels, tegen de slurf, buiten 
de naden van het inzetstuk (afb. 3) 
en naai ze vast (zie Handige 
informatie: Knopen aanzetten).

Plaats de oren aan weerskanten 
van de pantoffels met de Gk voor. 
Zorg dat het midden ter hoogte 
van de ogen komt (afb. 3). Naai 

de onderrand van de oren aan de 
Vk met een overhandse steek en 
het eindje HK vast. Naai niet aan 
de Gk. Hecht af en werk de draad 
weg.

Maak voor het haar 3 bundeltjes 
van elk 5 draden in HK: wikkel het 
garen 5 keer om 4 vingers en knip 
het bundeltje door (= 1 bundeltje).

Steek de haaknaald door de st 
van de middelste toer van het 
inzetstuk, vouw een bundeltje 
dubbel en trek het door de st zodat 
je een lus krijgt (afb. 5). Haal nu 
de uiteinden van het bundeltje 
door de lus en trek ze vast (eerste 
kwastje). Bevestig de andere 
twee op dezelfde manier. Werk 
de uiteinden op gelijke lengte af 
(afb. 6).

Maak de tweede pantoffel op 
dezelfde manier maar spiegel de 
bocht van de slurf (afb. 2).

1 2 3

4 5 6

inzetstuk

Vaardigheidsniveau

het Vrolijke 
Varken

Speelse, knorrende biggetjes zijn te schattig voor 
woorden. Het geeft niet als ze vies worden van het 

spelen. Deze pantoffels doe je gewoon in de wasmachine 
(zie de wasinstructies in Handige informatie).

Materialen

GAREN - DIKTE 4

een kleine hoeveelheid HK (roze) voor 
de oren en staart, en CK1 (oudroze) 
voor de snuit.
Gebruik HK (roze) voor de bovenkant en 
buitenzolen en een contrastkleur voor 
de binnenzolen.

HAAKNAALD

4,25 mm

OVERIGE MATERIALEN

 • Markeerder
 • knopen voor de ogen: 4 x 10 mm 

voor kinderen of 4 x 15 mm voor 
volwassenen

 • Naainaald en draad
 • Stompe naainaald en schaar

GEBRUIKTE STEKEN

l, hv, v, 2 vsam (of onzichtbare 
mindering) , krst, hstk, stk, magische 
ring (optioneel), sluitst

VAARDIGHEDEN

In toeren en in rondes haken, aan 
de andere kant van de lossenketting 
haken, meerderen, minderen, 
naaien



Vaardigheidsniveau

Lama

de 
Hippie 

lama’s zijn de hippies van het dierenrijk. Je hebt geen tijd voor 
drama als je chilt in deze hippe lamapantoffels.

Materialen

GAREN - DIKTE 4

een kleine hoeveelheid HK (ecru) voor 
oren en haar, CK1 (taupe) voor de neus 
en restjes in diverse kleuren voor de 
kwastjes (optioneel).
Gebruik HK (ecru) voor de bovenkant, 
CK1 (taupe ) voor de buitenzolen en 
CK2 (roze) voor de binnenzolen.

HAAKNAALD

4,25 mm

OVERIGE MATERIALEN

 • knopen voor de ogen: 4 x 15 mm 
voor kinderen of 4 x 20 mm voor 
volwassenen

 • Naainaald en draad
 • Stompe naainaald en schaar

GEBRUIKTE STEKEN

l, v

VAARDIGHEDEN

In toeren haken, aan de andere 
kant van de lossenketting haken, 
meerderen, naaien


