




Voorwoord
De Dubbeldikke Dendennis, hoe grappig is zo'n titel. Haha!
En ja, het klopt echt. Dit boek is twee keer zo dik als al mijn vorige boeken. 
Meer patronen voor hetzelfde geld. Deze keer zonder verhaaltjes of thema; 
gewoon een enorme berg leuke patronen om te haken.
Er staan veel oude vertrouwde karakters in, ieder bestaand patroon is 
herzien, sommige zijn verbeterd, en sommige vereenvoudigd. Daarnaast 
zijn er ook veel nieuwe patronen bijgekomen, en patronen die nog nooit 
eerder in een boek hebben gestaan maar alleen online beschikbaar waren.
De patronen zijn onderverdeeld in categorieën: de Dendennis Familie, de 
Feestbeesten, Conehead Family, Too Hip to be Square Animals, Tiny Best 
Friends en afsluitend nog een aantal losse patronen, de Diversigurumi.
En niet te vergeten zijn er deze keer extra veel eenhoorns toegevoegd. 
Hoe dan ook dubbeldik plezier!

Geniet van het boek! 
 
Groetjes, 
Dennis van den Brink (Dendennis)

WWW.DENDENNIS.NL

INSTAGRAM.COM/DENDENNIS
FACEBOOK.COM/DENDENNISAMIGURUMI
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Basissteken
OPZETLUS
Maak een lus met de draad (1) en haal met je haaknaald 
de draad door de lus (2). Trek de knoop aan door aan het 
losse draadeinde te trekken. Nu heb je de opzetlus (3) met 
1 kort los einde en een lange draad die aan je bol wol zit. 
Bepaal nu zelf wat voor jou de makkelijkste manier is om 
de lange draad vast te houden. Houd de opzetlus tussen 
duim en middelvinger vast en houd de lange draad om 
je wijsvinger en klem de korte draad tussen je pink en 
handpalm (1). Anderen wikkelen de draad om de vinger. 
Het belangrijkste is dat je de draad strak kunt trekken en 
los kunt houden. Doe dat door je wijsvinger op te trekken 
(om strak te trekken) en naar beneden te doen (om de 
draad los te houden).
 
LOSSE
Nu je de opzetlus hebt, met de haaknaald door de lus, 
kun je de 1e losse gaan maken. Pak met de haaknaald de 
lange draad op (4) en trek deze door de lus (5). Nu heb je 
1 losse, oftewel 1 l. Herhaal deze stap zo vaak als in het 
patroon nodig is.

KETTING
Afbeelding (6) is met 7 l gehaakt; dit noem je een ketting. 
In een haakpatroon wordt dit bijvoorbeeld omschreven als:
T 1: Haak een ketting van 7 l

VASTE
Dit is één van de meest gebruikte steken, vooral bij het 
haken van amigurumi. Als je de ketting hebt, zoals bij 
afbeelding (6), steek je de haaknaald door de 2e lus na 
je haaknaald (7). Pak de draad op en haal je haaknaald 
en de draad door de lus (8). Nu heb je 2 lussen op je 
haaknaald. Pak nu weer de draad op (9) en trek de 
haaknaald door beide lussen die op je haaknaald zitten 
(10). Zo maak je de 1e vaste (1 v).  
Herhaal dit zo vaak als in het patroon omschreven staat. 
Op afbeelding (11) is dit herhaald tot het einde van de 
ketting (6 v).

1

4

2

5

3

6

- 6 -



TOER
Een toer is een rij of rondje met steken. In de voorbeelden 
hiervoor is toer 1 (T 1) het opzetten van de ketting 
en toer 2 (T 2) de 6 vasten die je op de ketting hebt 
gemaakt. Dit wordt bij de patronen als volgt genoteerd:
T 1: Haak een ketting van 7 l
T 2: Haak 1 v in de 2e l na je haaknaald, 5 v (6) (11)

Het getal tussen haakjes aan het einde van een toer is  
het aantal steken dat je moet hebben als je klaar bent 
met de toer.

KEERLOSSE
Om nu verder te gaan met bijvoorbeeld toer 3 t/m toer 8 
van 6 v moet je na iedere toer het werk omdraaien. Om wel 
steeds 6 v over te houden moet je eerst aan het einde van 
de toer 1 losse (1 l) maken voordat je het werk keert (12). 
Dit wordt de keerlosse genoemd. Keer het werk en pak nu 
de 1e vaste op na je haaknaald (13) en ga door met het 
aantal steken zoals aangegeven staat in een patroon. 

ACHTERSTE LUSSEN (A.L.) 
Haak deze toer alleen in de achterste lussen van de vaste. 
(14). Als je dit meerdere steken blijft doen zal je zien dat 
de voorste lussen een mooi extra randje creëren. 

VOORSTE LUSSEN (V.L.) 
Haak deze toer alleen in de voorste lussen van de vaste.
(15). Dit kan soms handig zijn om in een volgende toer 
alleen in de overgebleven achterste lussen te haken.  
Dat zorgt er dan voor dat deze toer eruitsteekt.
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In het volgende voorbeeld zal er een klein 
balletje gehaakt worden waarin de magische 
ring, meerderen, minderen, kleur wisselen en 
afhechten uitgelegd zullen worden. Daarnaast 
is het altijd handig om bij iedere toer goed te 
onthouden waar je bent gebleven. Dit kun je 
doen door een dun garen aan het begin van 
de toer mee te nemen. Op deze manier weet je 
precies wanneer een toer begint en eindigt, en 
kun je makkelijk het aantal toeren tellen.
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MAGISCHE RING
Het merendeel van de patronen wordt in de rondte gehaakt; hierbij begin je 
meestal met een magische ring. Maak een lus met je draad en zorg dat bij de 
kruising de lange draad bovenop ligt (16). Steek je haaknaald door de lus en 
pak de draad op (17). Haal de draad door de lus, maar trek hem niet te strak 
(18). Houd nu de cirkel en de losse draad vast tussen duim en middelvinger, 
pak de draad op (19) en trek hem door de lus die om de haaknaald zit (20). 
Haal nu de haaknaald door de cirkel en de losse draad (21), pak de lange 
draad op en trek deze door de lus. Nu heb je net zoals bij afbeelding (8) 2 
lussen op je haaknaald (22). Pak nu weer de lange draad op en trek hem door 
beide lussen op je haaknaald. Nu heb je je 1e vaste (23). Maak nu zoveel 
vasten als aangegeven in een patroon (21, 22 en 23).  
Dit wordt weergegeven als:

T 1: Haak 6 v in een magische ring (24)

Trek nu aan de losse korte draad om de cirkel te sluiten en zo heb je een 
magische ring (25).
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MEERDEREN
In veel gevallen zal de volgende toer na een magische 
ring een meerdering bevatten. Meerderen is 2 vasten in  
1 vaste haken.

T 1: Haak 6 v in een magische ring
T 2: Haak 2 v in elke v (12)

Plaats eerst een dun draadje, zodat je markeert waar je 
toer begint. Zoek de 1e vaste van de magische ring op 
en steek je haaknaald erdoorheen, maak dan je 1e vaste 
(26). Maak in deze vaste 2 v zoals omschreven staat in 
het patroon (27). Doe dit dan ook in de overige 5 v en 
zo eindig je met 12 vasten (28). Om een mooi rondje te 
krijgen blijf je iedere toer 6 steken meerderen (aangezien 
er 6 steken op de magische ring zitten). Om die 6 
meerderingen goed over de cirkel te verdelen zal de derde 
toer bij de patronen omschreven worden als:

T 3: [Haak 2 v in de 2e v] x 6 (18)

Dus in de 1e v haak je 1 v en in de 2e v haak je 2 v (29). 
Dat doe je in totaal 6 keer en dan eindig je op 18 v.  
Om in toer 4 en 5 ook weer 6 steken te meerderen wordt 
dat bij de patronen op deze manier omschreven:

T 4: [Haak 2 v in de 3e v] x 6 (24)
T 5: [Haak 2 v in de 4e v] x 6 (30) (30)

Als er vervolgens een toer volgt waarin niet meer  
gemeerderd wordt, staat dat bij de patronen op  
deze manier omschreven:

T 6: Haak 30 v (30)
En dat betekent dat je in iedere vaste 1 v haakt.
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VAN KLEUR WISSELEN
Als je tijdens het haken op een plek van kleur wilt wisselen, 
dan moet je bij de laatste v die je gehaakt hebt, de draad 
niet door de laatste lussen van je haaknaald halen. Dit 
wordt op deze manier omschreven:

T 6: Haak 30 v (30) Wissel van kleur.

Op dit moment pak je de nieuwe kleur draad (31). Houd 
het korte eind goed vast en haak dan de nieuwe draad 
door de laatste 2 lussen. Nu heb je de nieuwe kleur draad 
op je haaknaald (32) en kun je doorhaken met de nieuwe 
kleur. Om ervoor te zorgen dat je de draad niet makkelijk 
uit kunt trekken, haak je het korte eind van de nieuwe kleur 
en het restant van de oude kleur mee met de eerste paar 
steken die je haakt (33).

T 6: Haak 30 v (30) Wissel van kleur.
T 7: Haak 30 v (30)
T 8: Haak 30 v (30) Wissel van kleur.
T 9: Haak 30 v (30) (34)

Volgens het voorbeeldpatroon heb je nu 4 toeren 
hetzelfde aantal steken gehaakt waarvan toer 7 en 8 een 
andere kleur hebben. Dan wordt het nu tijd om voor je bal 
te gaan minderen.

Als je de verspringing van de lijn bij het wisselen 
van de kleuren niet mooi vindt, zijn er op YouTube 
een aantal filmpjes te vinden over hoe je dat kunt 
vermijden. Heel af en toe kun je ook de kleurwisseling 
bij de eerste steek in de achterste lus doen, bij de 
volgende toer pak je bij deze steek alleen de voorste 
lus op. Dit werkt alleen als er minimaal 2 toeren 
dezelfde kleur gebruikt wordt.
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MINDEREN
Er zijn verschillende manieren om te minderen. De 
makkelijke en snelle methode is de haaknaald door de 1e 
v te halen, de draad op te pakken (35) en door te trekken 
(zodat je 2 lussen op je haaknaald hebt). Dan steek je 
de haaknaald door de 2e v, pak je weer de draad op (36) 
en trek je hem door (nu heb je 3 lussen op je haaknaald) 
(37). Pak nu de draad op en trek hem door alle 3 de 
lussen op je haaknaald (38) en zo heb je van 2 v, 1 v 
gemaakt. 

Het nadeel van deze methode is dat je na een aantal 
toeren minderen, de minderingen duidelijk in het 
haakwerk ziet zitten. Om ervoor te zorgen dat je de 
minderingen bijna niet ziet, kun je ook onzichtbaar 
minderen. Hier gaat mijn voorkeur naar uit.

ONZICHTBAAR MINDEREN
Haal de haaknaald door de voorste lus van de 1e v (39) 
en daarna ook gelijk door de voorste lus van de 2e v (40). 
Pak nu de draad op en trek hem door de 2 voorste lussen 
die op je haaknaald zitten (41). Pak daarna de draad 
op (42) en haal hem door de 2 lussen op je haaknaald 
(43). Nu heb je een onzichtbare mindering gemaakt. Als 
je op deze manier de volgende toeren oppakt, kun je het 
balletje gaan afhechten.

Om een rondje gelijkmatig te minderen worden, net zoals 
bij meerderen, de minderingen gelijk verdeeld over de 
cirkel. Deze werkwijze herhaal je totdat je aan het einde 
van de toer bent.

T 10: [Haak de 4e & 5e v samen] x 6 (24) (43)
T 11: [Haak de 3e & 4e v samen] x 6 (18)
Vul de bal.
T 12: [Haak de 2e & 3e v samen] x 6 (12)
T 13: Haak elke 2 v samen (6) (44)
Hecht af, naai het gat dicht en werk de draad weg.
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AFHECHTEN
Om je werk mooi af te hechten knip je eerst de lange 
draad af. Zorg dat je genoeg draad overhoudt om het 
werk goed te sluiten (± 20 cm). Maak 1 hv in de achterste 
lus van de eerstvolgende v (45). Vervolgens trek je de 
draad door de laatste lus die op je haaknaald zit en je 
trekt hem stevig aan (46). Onder het volgende kopje 
wordt de hv uitgelegd. Nu haal je de draad naar de 
buitenkant van het werk door de draad door de 1e vaste 
heen te trekken. Pak nu een naald en ga met de draad 
van boven naar beneden door de voorste lussen van de 
overgebleven steken (47). Trek de draad aan en sluit het 
werk (48). Vervolgens steek je de naald door het midden 
van je werk ergens naar buiten (49) en knip je de draad 
kort af. Zo is het balletje mooi afgewerkt.

HALVE VASTE
Steek, net zoals bij een vaste, de haaknaald door de 
eerstvolgende vaste. Pak de draad op zoals bij afbeelding 
(35), trek hem door de vaste en gelijk door de lus die op 
je haaknaald zit (50). Deze steek wordt aangegeven als 
(1 hv).

Op de volgende pagina’s worden nog een aantal extra 
steken uitgelegd die voorkomen in dit boek.
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HALF STOKJE (HST)
Om een iets grotere steek te maken dan een v kun je een 
half stokje maken. Hierdoor wordt de steek iets hoger en 
daarmee kun je andere vormen creëren. Voordat je een 
half stokje haakt, wikkel je de draad eerst 1 keer om je 
haaknaald, voordat je hem door de v steekt (51).  
Steek de haaknaald nu door de v (52), pak de draad op 
en trek hem door de v heen. Nu heb je 3 lussen op je 
haaknaald (53). Pak nu weer de draad op en trek deze 
door alle 3 de lussen (54). Deze steek is dus nu iets 
hoger/dikker geworden dan een normale v en wordt 
aangegeven als (1 hst).

STOKJE (ST)
De steek kun je nog hoger krijgen door een stokje te 
haken. Volg dezelfde eerste 3 stappen als bij een half 
stokje, totdat je weer 3 lussen op je haaknaald hebt (51-
53). Pak de draad op en trek deze door de eerste 2 lussen 
(55). Daarna pak je weer de draad op (56) en trek je hem 
door de overige 2 lussen op je haaknaald (57). Zo heb je 
1 stokje gehaakt, wat wordt aangegeven als (1 st).
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DUBBELSTOKJE
Een dubbelstokje is nog hoger dan een gewoon stokje. 
Wikkel eerst 2 keer de draad om je haaknaald voordat je 
de haaknaald door de v steekt (58). Steek de haaknaald 
nu door de v, pak de draad op en trek hem door de v 
heen. Nu heb je 4 lussen op je haaknaald (59). Pak nu 
weer de draad op en trek deze door de eerste 2 lussen 
(60), daarna door de volgende 2 lussen (61) en dan door 
de laatste 2 lussen (62). 
Op deze manier heb je een nog hogere steek gehaakt en 
dit wordt aangegeven als  (1 dst). 
Om je steken geleidelijk aan hoger te krijgen kun je iedere 
keer een grotere steek gebruiken (63). 
Begin dan met 1 hv, 1 v, 1 hst, 1 st en dan 1 dst.

2 STOKJES SAMENHAKEN
Haak een stokje, maar laat de laatste lus om je 
haaknaald zitten (64). Haak nu weer een stokje in de 
volgende steek en laat daar ook de laatste lus op je 
haaknaald zitten. Nu heb je 3 lussen op je haaknaald 
(65). Pak de draad op en haal die door alle 3 de lussen op 
je haaknaald. Zo heb je 2 stokjes samengehaakt (66).

2 HALVE STOKJES SAMENHAKEN
Bij halve stokjes samenhaken wikkel je eerst de draad om 
de haaknaald. Vervolgens haal je de haaknaald door de 
lus om de draad op te pakken, maar trek je de draad niet 
door beide lussen (nu heb je 3 lussen op je haaknaald). 
Wikkel nu weer de draad om je haaknaald en haal de 
haaknaald door de lus van de volgende steek, pak de 
draad op (nu heb je 5 lussen op je haaknaald) en haal 
door alle 5 de lussen op je haaknaald. Zo heb je 2 halve 
stokjes samengehaakt.
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POPCORNSTEEK (PCST)
Haak een stokje en laat de laatste lus om je haaknaald 
zitten (67). Doe deze stap nog 4 keer in dezelfde vaste 
(of zoveel als aangegeven wordt), zodat je 5 lussen op 
je haaknaald hebt (68). Haal de draad door alle lussen 
op je haaknaald (69). Als je nu in de volgende steek een 
v haakt, wordt er een bobbel gevormd (70). Soms is het 
slim om de bobbel nog van binnenuit naar buiten te 
duwen.

VOORWAARTS RELIËFSTOKJE (VWRS)
Dit is een best een lastige steek om uit te leggen
met foto’s. Als je er nou echt niet uitkomt, kun je op
YouTube ook zoeken naar fpdc (front post double
crochet) en bpdc (back post double crochet). Haak eerst 
een stokje. Wikkel daarna de draad om je haaknaald (71) 
en steek de haaknaald van voor naar achter (72), zodat 
je 3 lussen op je haaknaald hebt (73). Haal nu de draad 
door de 1e 2 lussen die je op je haaknaald hebt (74) en 
vervolgens door de overige 2 lussen. Nu heb je een reliëf-
stokje gehaakt aan de voorzijde.

ACHTERWAARTS RELIËFSTOKJE (AWRS)
Volg deze zelfde stappen nu ook, alleen dan via de 
achterzijde van de steek. Wikkel de draad om je haak-
naald en steek de haaknaald van achter naar voor (75), 
zodat je 3 lussen op je haaknaald hebt (76). Haal nu de 
draad door de eerste 2 lussen die je op je haaknaald 
hebt en vervolgens door de overige 2 lussen. Nu heb je
een reliëfstokje gehaakt aan de achterzijde. Als je het 
voorwaarts en achterwaarts reliëfstokje in de volgende 
toer herhaalt met meerdere steken, dan ziet het eruit 
zoals op afbeelding 77.

LUSSTEEK (LST)
Steek de naald door de 1e v na je haaknaald en pak de 
draad die achter je vinger langs gaat op (78). Dus niet 
de voorste draad, die je bij een normale steek pakt. Ga 
vervolgens met je haaknaald achter de voorste draad 
naar voren (79) en haal de haaknaald door de v, zodat 
je 3 lussen op je haaknaald hebt (80). Nu heb je de lus 
vastzitten achter de lussen die op je haaknaald zitten. 
Vouw nu de lus even naar beneden en pak de gewone 
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draad weer op (81). Haal de draad door alle 3 de lussen 
op je haaknaald (82). Doordat je de laatste steek door 3 
lussen haalt, wordt deze steek net zo hoog als een half 
stokje (hst) en wordt je werk ook iets steviger. Als je deze 
stappen herhaalt creëer je steeds meer lussen (83).

76 77

Als er toch steken onduidelijk zijn, probeer dan op YouTube te zoeken naar de basissteken. 
Soms kan het in filmpjes net wat duidelijker uitgelegd worden omdat je dan de hele beweging ziet. 

Er zijn een aantal goede en duidelijke kanalen waar je veel van kunt leren.

PLANET JUNE
youtube.com/user/planetjune
Duidelijke filmpjes (ook voor links-
handigen). Wel in het Engels. Ook 
filmpjes over hoe je lichaamsdelen 
van amigurumi moet bevestigen.

HANDWERKLES
handwerkles.nl
Een handige site met veel tips en 
duidelijke Nederlandstalige filmpjes. 
Ook veel tips voor andere 
handwerken.

DENDENNIS
youtube.com/c/DendennisNL
Hier is nu nog weinig te vinden,  
maar vanaf november zal hier  
meer content komen, met veel  
uitlegtutorials.
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