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Ontmoet in dit boek de allerleukste liefdes 
koppels. Van twee lucifers die in vuur en vlam 
staan, stapelverliefde koeien die elkaar eeuwige 
trouw beloven tot omstrengelde rupsen die 
samen een appel delen. Amigurumi’s waar 
je direct verliefd op wordt! Alle amigurumi-
patronen worden stap-voor-stap beschreven, 
inclusief duidelijke foto’s. Liefde op het eerste 
gezicht in Amigurumi’s in love. Veel haakplezier!
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4 Amigurumi’s in love4

INLEIDING 
Een amigurumiboek over liefde? Ja leuk! 
Liefde, love, amour! Vanaf het moment dat het onderwerp van dit boekje bekend was, liep mijn hoofd over van ideeën.
Schaapjes die willen trouwen, verliefde rupsen, hartjes of toch bloemen? Liefde, het is zo’n wijds begrip dat eigenlijk alles wel 
in mijn boekje kon komen te staan. 
Ja, echt alles, want in amigurumi kun je zelfs een stel verliefde bloemkolen ontwerpen zonder dat iemand er raar van opkijkt. 
En daar was hij, mijn persoonlijke valkuil. Ik had zo veel ideeën dat ik niet meer kon kiezen en ook niet meer wist waar ik mee 
zou beginnen. Het liefst wilde ik alles direct uitproberen. Ik eindigde met een eetkamertafel vol met elkaar verstrengelde bollen 
wol en zes halve projecten waar ik nog niet zo zeker over was. Nu is het zo dat er met het schrijven van een boek altijd een 
deadline wordt bepaald wanneer het geheel aangeleverd moet worden. Zo ook met dit boekje en mijn deadline kwam 
sneller dichterbij dan ik zou willen. 
Met een half leeg boekje kun je natuurlijk niet voor de dag komen! Gelukkig is het toch nog allemaal op zijn pootjes terecht ge-
komen. Het boek staat weer bomvol lieve, leuke en grappige patronen, prachtige foto’s en natuurlijk handige tips en technieken 
voor beginners en echte haak-sterren. Het enige nadeel is dat je nu zelf waarschijnlijk niet meer weet met welke amigurumi je 
wilt beginnen. Welke amigurumi je ook kiest, haak ze met liefde. Ik wens je heel veel haakplezier met Amigurumi’s in love!

Liefs, Tess
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Amigurumi’s in love 55

MATERIAALGEBRUIK

Haaknaalden
Om te kunnen haken is het bezitten van een haaknaald 
natuurlijk noodzakelijk.
Ik haak met de ergonomische Amour haaknaalden van 
Clover. Deze haaknaalden hebben een soft-grip huls en 
een aluminium haak. Op de haaknaalden bevindt zich 
een gedeelte waar je je duim op kunt zetten tijdens het 
haken. Op deze manier krijgt je hand meer rust en kun je 
het haken langer volhouden dan met de bekende stalen 
haaknaalden. Clover haaknaalden heb je in verschillende 
maten. In dit boekje maken we gebruik van haaknaald 2,5.
 
Puntschaartje
Het puntschaartje gebruik je om draadjes heel precies 
mee af te knippen. Je kunt het schaartje ook heel goed 
gebruiken om (voorzichtig) kleine gehaakte onderdeeltjes 
mee te vullen. Draai de vulling iets om de punt van je 
schaar en vul al draaiend het onderdeeltje. 

Stekenmarkeerders (stitch markers)
Een stekenmarkeerder is een markeerring die je gebruikt 
om aan te tonen waar je toer begint. Aangezien het 
amigurumi-haken in spiralen gebeurt, heb je geen vast 
begin en einde. Het is van belang om je toer te markeren 
om het patroon goed te kunnen volgen. De steken-
markeerders op de foto zijn van Clover. Je kunt ook 
gebruikmaken van een draadje. 

Synthetische vulling
Ik maak gebruik van synthetische fi berfi ll vulling – een 
zachte variant. Met deze vulling kun je de amigurumi’s 
stevig opvullen en op die manier krijg je ze heel mooi in 
vorm. Deze vulling is tevens wasbaar. 

Voor het maken van de amigurumi’s uit dit boekje heb je een aantal basismaterialen nodig.

Granule korrelvulling/granulaatkorrels
Granulaatkorrels zijn witte kunststof korrels die worden 
gebruikt om amigurumi’s te verzwaren zodat ze beter 
blijven staan of zitten. Let op dat de korrels niet door 
je haakwerk heen komen. Gebruik in dat geval een los 
hoesje om de korrels in te doen. Gebruik geen korrels in 
amigurumi’s die bestemd zijn voor kleine kinderen. 

Naalden
Naalden heb je in minimaal twee maten nodig: een 
grote naald voor het aan elkaar naaien van onderdelen 
gemaakt met dik katoen en een borduurnaald voor het 
aan elkaar naaien van onderdelen gemaakt met dun 
katoen en het borduren van gezichtjes.
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TECHNIEKEN & TIPS
De basishaaksteken die in het boek Amigurumi & more zijn gebruikt, worden achter in dit boek herhaald.

Ovaal haken

001:  Haak 7 lossen.
002:  Haak nu terug op de ketting. Let op: losse 7 is de keerlosse! Steek de haaknaald in losse 6 om te starten.
003:  In de 6e losse van de haaknaald, eigenlijk de eerste losse die je hebt gehaakt, haak je 2 vasten. Hierdoor ga je 

bijna automatisch het bochtje door.
004:  Keer je werk niet, haak door aan de andere zijde van de ketting, je steken vallen tegenover elkaar. Steek je 

haaknaald door de boogjes die je voor je ziet. Haak in ieder boogje 1 vaste.
005: Tel je steken als je aan het eind van de ketting bent. Als het goed is, heb je nu 12 vasten. 
006:  Steek nu weer in onder beide boogjes van vaste nummer 1 om je ovaaltje verder te haken volgens het patroon. 

Keer ook in de bocht je werk niet. Werk rond.
007:  Op deze manier wordt je ovaaltje steeds groter. Het haken van een ovaaltje wordt gebruikt voor het maken van 

hoofdjes en pootjes van diverse amigurumi’s. 

001

005

002

006

003

007

004
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MOEILIJKHEIDSGRAAD

Het schattige applicatiehartje wordt in dit boek gebruikt voor bijvoor-
beeld de vleugeltjes van het hartjesvogeltje op pagina 19 en het buikje 
van het liefdesduiveltje op pagina 56. Je kunt er natuurlijk nog veel 
meer leuke dingen mee doen zoals het versieren van kledingstukken 
of als extra eyecatcher op een gehaakt item. Je haakt het hartje het 
makkelijkst als je gebruiktmaakt van de magische ring zoals 
beschreven op pagina 71. 

Klein hart
Begin met Catania rose 222. Maak een ring. Dit werkt het prettigst met een 
magische ring.
Toer 1:  Haak opeenvolgend in de ring: 3 lossen voor hoogte, 3 ds, 3 st, 

1 l, 1 ds, 1 l, 3 st, 3 ds, 2 l. Trek de ring dicht en sluit met een hv 
in het gaatje dat in het midden overblijft. Hecht af. Het kleine 
hartje is nu klaar. Werkwijze

Materialen
»  Ca. 5 gram Catania rose (222)

Benodigdheden
»  Haaknaald nr. 2,5 
»  Borduurnaald
»  Spelden
»  Schaar

Gebruikte afkortingen
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste
hst = half stokje
st = stokje
ds = dubbel stokje

SCHATTIG HARTJE 

Amigurumi’s in love 1515

013 014

013:  Haak de steken uit toer 1 in een magische ring. Kijk voor de uitleg 
van de magische ring op pagina 15.

014: Begin met het sluiten van de magische ring.

Amigurumi's in love - binnenwerk.indd   15 02-06-14   20:02



MOEILIJKHEIDSGRAAD

Werkwijze rupsjes
Materialen 
»  Ca. 10 gram Scheepjeswol Soft fun 

lime (2516)
»  1 draadje Catania rood (115)
»  1 borduurdraadje zwart
»  2 chenilledraden
»  2 paar zwarte veiligheidsoogjes ovaal 

maat 5 mm
»  2 geruite stoff en strikjes van 1 cm
»  Synthetische poppenvulling
»  Naaigaren in een lichte kleur

Benodigdheden
»  Haaknaald nr. 3
»  Borduurnaald
»  Spelden
»  Schaar

Gebruikte afkortingen
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste

RUPSJES ADAM EN EVA
Een grote, rode, verleidelijke appel en een verliefd stel. Dan kunnen 
ze natuurlijk niet anders heten dan Adam en Eva. Het is dat een rups 
geen benen heeft, anders kon je duidelijk zien dat Eva echt de broek 
aan heeft thuis. Arme Adam heeft niets te vertellen. Maar hij neemt het 
allemaal voor lief en niemand mag een kwaad woord zeggen over zijn 
prinsesje Eva. Als je aan Eva komt, kom je aan Adam. Het mag dan een 
sulletje zijn, maar vergis je niet, Adam doet aan Taekwondo!

Begin met Softfun lime 2516 en haaknaald nr. 3. Maak een ring. 
Toer 1:  Haak 6 v in de ring (= 6).
Toer 2:  Haak 2 v in iedere 2e v (= 9).
Toer 3:  Haak 2 v in iedere 3e v (= 12).
Toer 4:  Haak 2 v in iedere 4e v (= 15).
Toer 5:  Haak 2 v in iedere 5e v (= 18).
Toer 6:  18 v.
Toer 7:  18 v.
Toer 8:  18 v. Plaats de ogen op toer 5 en 6 1 v uit elkaar.
Toer 9:  Haak elke 5e en 6e v samen (= 15).
Toer 10:  Haak elke 4e en 5e v samen (= 12). Vul het hoofdje op.
Toer 11:  Haak elke 3e en 4e v samen (= 9).
Toer 12 t/m 21:  9 v. 
Toer 22:  Haak de 1e en 2e v samen (= 8).
Toer 23 t/m 27:  8 v.
Toer 28:  Haak elke 3e en 4e v samen (= 6).
Toer 29 t/m 34: 6 v. Hecht af met een hv, laat voldoende hechtdraad over. 
  Neem de chenilledraad en vouw hem dubbel. Schuif de draad in 

het lijfj e van de rups. Vul verder niet op. Neem een naald en de 
overgebleven draad. Haal de naald door iedere 
voorste lus van de overgebleven 6 vasten. Trek met beleid aan 
de draad en sluit de opening.

 

Amigurumi’s in love 2121
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MOEILIJKHEIDSGRAADHAROLD IJSBEER EN EVI DE PINGUÏN
Evi kan het niet helpen. Ze valt nu eenmaal op stevige, harige mannen. En Harold, die is allang blij dat er iemand 
van het vrouwelijk ras interesse voor hem heeft. Hij is gek op het kleine zwart-witte vrouwtje met haar prachtige 
gele snavel en lange wimpers. Hij houdt haar graag warm tijdens de koude nachten op het ijs. En geef hem eens 
ongelijk.
 

Amigurumi’s in love 3939
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MOEILIJKHEIDSGRAADCUPIDO 
Hij is het zoontje van Aphrodite, de godin van de liefde. Wij kennen hem als een bloot kereltje met vleugels, een 
luiertje en een pijl en boog. Als je geraakt wordt door Cupido’s pijl dan kun je niet anders dan verliefd worden 
op degene die hij voor je uitgekozen heeft. Als zoontje van Aphrodite herkent hij ware liefde gelukkig al op een 
afstand en schiet hij zijn pijltjes altijd raak. Ik heb me tijdens het maken van Cupido ook geprikt aan zijn pijl en 
ik ben stiekem ook een beetje verliefd geworden op dit schattige kleine mannetje. 

Amigurumi’s in love 4747
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58 Amigurumi’s in love58

Hoorntje (2x)
Begin met Catania rood 115. Maak een ring.
Toer 1:  Haak 6 v in de ring (= 6).
Toer 2:  Haak 2 v in iedere 3e v (= 8).
Toer 3:  Haak 2 v in iedere 4e v (= 10).
Toer 4:  Haak de 1e en 2e v en de 3e en 4e v samen 

(= 8). Hecht af met een hv, laat voldoende 
hechtdraad over. Haak twee hoorntjes. Vul de 
hoorntjes op en speld ze op toer 11 tot 13 op de 
bovenkant van het hoofdje. Naai ze vast met de 
overgebleven draad. 

Lijfj e
Begin met Catania rood 115. Maak een ring.
Toer 1:  Haak 6 v in de ring (= 6).
Toer 2:  Haak 2 v in iedere v (= 12).
Toer 3:  Haak 2 v in iedere 2e v (= 18).
Toer 4:  Haak 2 v in iedere 3e v (= 24).
Toer 5:  Haak 2 v in iedere 4e v (= 30).

Toer 6:  Haak 2 v in iedere 5e v (= 36).
Toer 7:  36 v.
Toer 8:  36 v. 
Toer 9:  36 v.
Toer 10:  36 v.
Toer 11:  Haak elke 5e en 6e v samen (= 30).
Toer 12:  Haak elke 4e en 5e v samen (= 24).
Toer 13: 24 v. 
Toer 14: 24 v. 
Toer 15:  Haak elke 3e en 4e v samen (= 18). 
Toer 16:  18 v. Vul het lijf op met granulaatkorrels.
Toer 17:  Haak elke 2e en 3e v samen (= 12). 
Toer 18:  12 v. Vul het laatste deel van het lijfj e op met 

synthetische vulling. Hecht af met een hv. Laat 
voldoende draad over. Speld het hoofd op het 
lijfj e, van toer 12 tot 14 (aan de onderkant van 
het hoofd) en naai het vast met de overgebleven 
draad.

Arm (2x)
Begin Catania apricot 263. Maak een ring.
Toer 1:  Haak 6 v in de ring (= 6).
Toer 2:  Haak 2 v in iedere 2e v (= 9).
Toer 3:  Haak 2 v in iedere 3e v (= 12).
Toer 4:  Haak elke 3e en 4e v samen (= 9).
Toer 5:  Haak elke 2e en 3e v samen (= 6).
Toer 6: Wissel naar Catania rood 115 en haak 6v. 
Toer 7:  6 v.
Toer 8:  6 v.
Toer 9:  6 v. Vul de handjes licht op. Vouw beide zijden 

naar elkaar toe en haak de bovenste toer van de 
armpjes aan elkaar met 3 vasten. Hecht af, laat 
voldoende hechtdraad over. Maak twee armpjes. 
Speld ze op toer 16 van het lijfj e en naai ze vast 
met de overgebleven draad. 
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Amigurumi’s in love 6363

Arm (2x)
Begin met Catania zilvergrijs en haaknaald nr. 2,5. 
Maak een ring.
Toer 1:  Haak 6 v in de ring (= 6).
Toer 2:  Haak 2 v in iedere v (= 12).
Toer 3:  12 v. Haak deze toer enkel door de achterste lus 

van toer 2.
Toer 4:  12 v.
Toer 5:  12 v.
Toer 6:  Haak elke 3e en 4e v samen (= 9). Wissel van 

kleur naar Catania zwart.
Toer 7 tot 16:  9 v. Vul het armpje licht op.
Toer 17:  Vouw beide zijden naar elkaar toe en haak 

ze samen met 4 v. Hecht af met een hv, laat 
voldoende draad over. Maak twee armpjes en 
speld ze aan de zijkant van het lijf op toer 19. 
Naai de armpjes vast met de overgebleven 
draad. Hecht af en werk de hechtdraad weg.  

Poot (2x)
Begin met Catania zilvergrijs en haaknaald nr. 2,5. 
Maak een ring.
Toer 1:  Haak 6 v in de ring (= 6).
Toer 2:  Haak 2 v in iedere v (= 12).
Toer 3:  Haak 2 v in iedere 2e v (= 18).
Toer 4:  18 v. Haak deze toer enkel door de achterste lus 

van de vasten uit toer 3.
Toer 5:  18 v.
Toer 6:  Haak elke 5e en 6e v samen (= 15).
Toer 7:  Haak elke 4e en 5e v samen (= 12). Wissel van 

kleur naar Catania zwart.
Toer 8:  12 v.
Toer 9:  12 v.
Toer 10:  12 v.
Toer 11:  12 v.

Toer 12:  Haak 2 v in iedere v (= 24). Hecht af met een hv, 
laat voldoende draad over. Vul de pootjes op. 
Het hoefj e vul je met granulaatvulling, de rest 
van het pootje met synthetische vulling. Haak 
twee pootjes. Speld ze onder het lijf van toer 1 
tot 4 en naai ze vast met de overgebleven draad. 

Staartje
Begin met Phildar Neige noir en haaknaald nr. 2,5. 
Maak een ring.
Toer 1:  Haak 6 v in de ring (= 6).
Toer 2:  Haak 2 v in iedere v (= 12).
Toer 3:  Haak 2 v in iedere 2e v (= 18).
Toer 4:  18 v.
Toer 5:  Haak elke 2e en 3e v samen (= 12). Hecht af 

met een hv, laat voldoende draad over. Vul 
het staartje op en speld het op de rug van het 
schaapje op toer 3 tot 5. Naai het vast met de 
overgebleven draad. 
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Het haken van kleine onderdelen
Het valt niet mee om kleine onderdeeltjes te haken, toch komen ze regelmatig voor tijdens het amigurumi-haken. 
Als je deze methode gebruikt tijdens het haken zul je merken dat ondanks het feit dat het haakwerk erg klein is, je 
de steken nog goed blijft zien.

098:  Start met een ring met daarin 6 vasten.
099:  Haak nu in elke vaste 1 vaste.
100:  Het onderdeel gaat nu naar binnen krullen. Als je 

nu doorhaakt, kun je straks de steken niet meer 
zien, omdat ze aan de binnenkant van je haakwerk 
zitten.

101:  Draai het onderdeeltje om, zodat de goede kant van 
het haakwerk aan de buitenkant zit.

098

102

099

103

100 101

102:  De steken zijn nu goed zichtbaar. Haak nu verder in elke vaste 1 vaste.
103:  Je zult merken dat je ook kleine onderdeeltjes op deze manier makkelijk kunt haken.

Het bevestigen van veiligheidsoogjes
Tip: Bedenk goed waar je het oogje plaatst. Als veiligheidsoogjes vastzitten, kun je ze niet meer loshalen.

104:  Steek het oogje in het haakwerk, let op de juiste 
zijde van het haakwerk.

105:  Plaats nu aan de binnenkant van het haakwerk de 
blokkeerring over het steeltje van het oogje. Als 
je een ijzeren blokkeerring hebt, zorg dan dat de 
puntjes van de ster naar buiten gericht staan. Duw 
nu de ring stevig aan zodat hij uiteindelijk helemaal 
tegen het haakwerk aan zit. De oogjes zitten nu 
muurvast. 

104 105
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SLOTWOORD
Ik heb dit boekje met liefde gemaakt.Dit keer heb ik 
niet één testdame, maar een heel elftal gehad! En 
die wil ik graag hartelijk bedanken voor hun kritische 
blik en doorzettingsvermogen. 

Dus Wilma van Leeuwen, Oma IJpelaar, Yvonne 
Krabbendam, Wanda Elbertsen, Wilma de Vaal, 
Reginne Buys, en Bianca de Groot-Pavias – dank 
je wel! En natuurlijk een speciaal bedankje aan mijn 
moeder Hennie Ernst voor het nahaken, meedenken 
en oppassen. Kim Poelwijk wil ik bedanken voor 
de materialen, de feedback en de aandacht voor 
het boek.

Fotograaf Joost de Wolf wil ik bedanken voor de mooie 
foto’s. Zoals hij al zei: ‘Teamwork, dat zie je zo!’ Mijn 
uitgever, Tirion, wil ik bedanken voor het vertrouwen en 
natuurlijk Martine Bouwman die alles weer mooi heeft 
vormgegeven.

Dit boek is opgedragen aan Jeroen, Bowen, Dévi en 
Quinty. Love you!
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staan, stapelverliefde koeien die elkaar eeuwige 
trouw beloven tot omstrengelde rupsen die 
samen een appel delen. Amigurumi’s waar 
je direct verliefd op wordt! Alle amigurumi-
patronen worden stap-voor-stap beschreven, 
inclusief duidelijke foto’s. Liefde op het eerste 
gezicht in Amigurumi’s in love. Veel haakplezier!

Haak de leukste verliefde koppels

amigurumi’s
ISBN 9789043914222

ISBN 9789043915199

ISBN 9789043915892

Kijk voor nog 
meer inspirerende 
amigurumipatronen 
op mijn website 
www.woolytoons.com 
Alles wat je nodig hebt 
om de amigurumi’s 
uit dit boek te maken, 
vind je o.a. bij 
www.echtstudio.nl. 
Wil je meer boeken? 
Kijk dan op 
www.tirion.nl
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