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MONSTERLIJK LEUK HAKEN
Dit flipboek werkt heel eenvoudig: het bestaat uit 3 tabbladen, 
namelijk: kop, lijf en poten. Stel zelf je eigen monster samen 

door 3 onderdelen bij elkaar te zoeken. 
Het resultaat: heel veel verschillende monsters die je zelf in 

eenvoudige stappen kunt haken. Ga de uitdaging aan!

M
O

N
S

T
E

R
S

 H
A

K
E

N

Mix & 
match

Creëer je eigen  
monster in 3 stappen!

NUR 474
Kosmos Uitgevers  
Utrecht/Antwerpen

www.kosmosuitgevers.nl

Monsters haken COVwt.indd   1 12-10-16   20:01



EI_FrontEndpaperCor.indd   1 17/05/2016   16:342016.05.19

INHOUD
Tabbladen met patronen  1-47
Niveaus     48
Standaardvorm   49
Inleiding     50
Ontwerptips    52
Zo gebruik je dit boek  53
Benodigdheden   54
Kleurenpalet    56
Maten     58
 
Staarten     60
Kleurenpatronen   62
Galerie     66

Formules     84
Technieken    86
De steken     88
Details toevoegen   92
Vullen en samenstellen  93
Volgorde van samenstellen 94
Ogen borduren   95
Subtiele details   95
Dankwoord    96

NL_EdwardsImaginarium frontpaper.indd   1 10-10-16   10:49



Edwards Imaginarium ACcor.indd   1 17/05/2016   16:42

kop (K)

armen (A)

POTEN (P)

NL_Edwards Imaginarium 001-096.indd   1 14-10-16   13:47



Edwards Imaginarium ACcor.indd   18 17/05/2016   16:43

A:9

P:9

K:9 Begin met 6 v in een ring.
Toer 1 v
Toer 2 (1 v, 2 v in volgende st) 3 keer (9)
Toer 3 v
Toer 4 (2 v, 2 v in volgende st) 3 keer (12)
Toer 5 v
Toer 6 (3 v, 2 v in volgende st) 3 keer (15)
Toer 7 v
Toer 8 (4 v, 2 v in volgende st) 3 keer (18)
Toer 9 v
Toer 10 (5 v, 2 v in volgende st) 3 keer (21)

Toer 11 v
Toer 12 (6 v, 2 v in volgende st) 3 keer (24)
Toer 13 v
Toer 14 (7 v, 2 v in volgende st) 3 keer (27)
Toer 15 2vsam, 12 v, 2vsam, 11 v (25)
Toer 16 (3 v, 2vsam) 5 keer (20)
Toer 17 (2 v, 2vsam) 5 keer (15)
Toer 18 (1 v, 2vsam) 5 keer (10)
Rimpel de overgebleven steken, knijp de 
onderkant van de oren bij elkaar en naai ze 
op hun plek.

12 l en vorm een cirkel met 1 hv
Toeren 1-20 v (20 toeren)
Toer 21 (2 v in volgende st) 12 keer (24)
Toeren 22-26 v (5 toeren)
Toer 27 (2 v, 2vsam) 6 keer (18)
Toer 28 (1 v, 2vsam) 6 keer (12)
Toer 29 (2vsam) 6 keer (6)
Vul de handen, vouw de bovenkant plat en 
naai dicht.

KLAUWEN
Haak op het oppervlak vier klauwen van 9 l 
met 2 st ertussen op de bovenkant van elke 
hand (zie blz. 92).

12 l en vorm een cirkel met 1 hv
Toeren 1-22 v (22 toeren)
Toer 23 6 hv, 6 v
Toer 24 6 hv, 6 v
Toer 25 6 v, (2 v in volgende st) 6 keer (18)
Toer 26 (2 v, 2 v in volgende st) 6 keer (24)
Toer 27 (3 v, 2 v in volgende st) 6 keer (30)
Toer 28 5 v (incomplete toer)

Splits in drie delen van 10 st (zie blz. 90) en 
haak elk deel als volgt:
Toeren 1-3 v (3 toeren)
Toer 4 (2vsam) 5 keer (5)
Toer 5 v
Toer 6 2vsam, 3 v (4)
Toer 7 (2vsam) 2 keer (2)
Vul de voeten, vouw de bovenkant plat en 
naai dicht.
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K:18

A:18

P:18

Begin met 4 v in een ring.
Toeren 1-2 v (2 toeren)
Toer 3 (2 v in volgende st, 1 v) 2 keer (6)
Toeren 4-11 v (8 toeren)
Toer 12 (2 v in volgende st, 2 v) 2 keer (8)
Toeren 13-32 v (20 toeren)
Toer 33 (1 v, 2 v in volgende st) 4 keer (12)

Ga verder met de standaardkop vanaf  
toer 2.
Vul het uitsteeksel niet.
Leg er een knoop in.

12 l en vorm een cirkel met 1 hv
Toeren 1-20 v (20 toeren)
Toer 21 (1 v, 2 v in volgende st) 6 keer (18)
Toeren 22-25 v (4 toeren)
Toer 26 (5 v, 2 v in volgende st) 3 keer (21)
Splits in drie delen van 7 st (zie blz. 90) en 
haak elk deel als volgt:
Toeren 1-5 v (5 toeren)
Toer 6 2vsam, 3 v, 2vsam (5)
Toer 7 2vsam, 1 v, 2vsam (3)
Vul de handen, vouw de bovenkant plat en 
naai dicht.

DUIM
(maak de duim als de hand gevuld en 
afgewerkt is)
Haak op het oppervlak een ronde wortel 
van 7 st (zie blz. 91).
Toeren 1-3 v (3 toeren)
Toer 4 2vsam, 3 v, 2vsam (5)
Toer 5 2vsam, 1 v, 2vsam (3)

12 l en vorm een cirkel met 1 hv
Toeren 1-22 v (22 toeren)
Toer 23 (1 v, 2 v in volgende st) 6 keer (18)
Toer 24 (2 v, 2 v in volgende st) 6 keer (24)
Toeren 25-28 v (4 toeren)
Ga verder en haak een lussensteek (zie  
blz. 90) in elke derde st op oneven toeren en 
in elke vierde st op even toeren.

Toer 29 (2 v, 2vsam) 6 keer (18)
Toer 30 (1 v, 2vsam) 6 keer (12)
Toer 31 (2vsam) 6 keer (6)
Vul de voeten, vouw de bovenkant plat en 
naai dicht.
Knip tot slot de lussen door.
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ZO GEBRUIK JE DIT BOEK

ONTWERP EERST JE MONSTER

Bekijk de GALERIE (zie blz. 66) voor inspiratie; blader 
dan door de tabbladen en kies je favoriete KOPPEN 
(K), ARMEN (A) en POTEN (P). Misschien wil je eerst 
een schets maken. Kijk op #edsflipbook als je het lastig 
vindt om te visualiseren.

Kies je kleur of kleurencombinatie en ontwerp details, 
zoals stippen en strepen (zie blz. 62).

Voeg naar wens een STAART (zie blz. 60) toe.

Bepaal de maat van je monster – je kunt kiezen uit vier 
maten (zie blz. 58-59).

Met behulp van de tabbladen in dit boek kun je unieke gehaakte wezens 
creëren. Blader door de KOPPEN (K), ARMEN (A) en POTEN (P) om  
de vormen te kiezen; kies dan de maat en de kleuren of de KLEUREN- 
PATRONEN (KP) die je wilt haken en begin te haken, van boven naar 
beneden.

AAN DE SLAG

Als je een beginner bent, lees dan eerst het deel 
TECHNIEKEN om de steken te leren (zie blz. 86).
Alle monsters delen een standaardkop en -lijf, die we 
samen de STANDAARDVORM (zie blz. 49) noemen. 
Haak deze eerst en maak dan de KOPPEN (K), ARMEN 
(A) en POTEN (P) van je keuze. Vul de delen gaandeweg 
met vulling.

Om elk patroon eenvoudig en compact te houden staan 
er geen instructies bij de losse delen voor het afwerken, 
vullen en naaien, want deze zijn voor alle delen het- 
zelfde. Deze informatie vind je in het deel VULLEN EN 
SAMENSTELLEN (zie blz. 93). Kijk hier als je niet  
zeker weet hoe je een deel van, of het hele monster,  
moet afwerken.

Als je bekend bent met mijn andere ontwerpen, kun je 
gelijk beginnen en je eerste monster maken zonder je 
druk te maken over de niveaus. Het ‘patroon’ op een 
vorm bepaalt vaak hoe lastig hij is om te haken – een 
vorm van NIVEAU ÉÉN wordt bijvoorbeeld NIVEAU 
DRIE door stippen toe te voegen.
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81

Is een ondeugend type en de kans is groot dat 
ze zich verstopt in de prachtig onderhouden 
bloembedden van je oma. Door haar camouflage 
valt ze niet op tussen de viooltjes, hyacinten 
en tulpen en kan ze rustig haar doelwitten 
observeren. Is je oma steeds haar autosleutels 
kwijt? Of raakt ze in de war omdat het wachtwoord 

van haar iPad steeds verandert? Reken dan maar 
dat onze vrolijk gekleurde vriendin aan het werk 
is geweest. Hoewel ze niet gevaarlijk is, kun je de 
volgende keer beter je rugzak controleren wanneer 
je bij oma weggaat – voor je het weet, lift ze mee.

35 NIAMH
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