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Kosmos Uitgevers,
Utrecht / Antwerpen

Haak een fl eurige bloementuin vol bloemenpoppen. 
Van kleine zonnebloem Sam, roos Roxy en kerstster 

Kris tot kleine sierui Otto. Een serie vrolijke en kleurrijke 
bloemenvriendjes die een glimlach op je gezicht toveren.

De ontwerpen zijn van Bas den Braver, ofwel Zabbez. 
De overzichtelijke en duidelijke patronen zijn geschikt voor 
haaksters van alle niveaus, met uitgebreide haakuitleg en 

heel veel vrolijke foto’s. Haak ze allemaal!

WWW.ZABBEZ.COM

GEBRUIKTE AFKORTINGEN
st =    steek (algemene aanduiding voor een vaste, 

half stokje, stokje, etc.)

l =  losse

hv =  halve vaste

v =  vaste

hstk =  half stokje

stk =  stokje

dstk =  dubbel stokje

lsst =  lussteek

nop =  nopsteek

picot =  picotsteek

  

DAL =  haak alleen door achterste lus

DVL =  haak alleen door voorste lus

  

mr =  magische ring

sam =  samenhaken: haak 2 st samen

vlg =  volgende

[ ] x… =   herhaal instructies tussen rechte haken … keer
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WAT JE NODIG 
HEBT / MATERIALEN

GAREN
Alle patronen in dit boek heb ik gehaakt met 
Catania garen van Schachenmayr (50g, 125 m),  
garendikte categorie 2. Het is een lekker  
stevig katoenen garen en verkrijgbaar in heel 
veel mooie kleuren. Maar vanzelfsprekend zijn 
andere garens ook geschikt. Het beste kun je 
daarvoor advies inwinnen bij je lokale wol- of 
handwerkwinkel. Ik adviseer je om een garen 
te nemen dat een beetje stevig is zoals katoen, 
zodat de poppen mooi hun vorm behouden.

HAAKNAALD
Voor deze poppen heb je een haaknaald nodig 
in de kleinste maat die op de verpakking van het 
garen staat. Dit zorgt ervoor dat de steken mooi 
dicht op elkaar zitten, zodat er geen vulling door-
heen kan komen. Ik heb alle poppen gehaakt 
met haaknaald 2,5 mm. In combinatie met het 
hierboven vermelde garen worden de poppen 
dan ongeveer 20 cm hoog.

BORDUUR- OF STOPNAALD
Naalden gebruik je om losse onderdelen aan el-
kaar te naaien. Ze zijn er in allerlei verschillende 
maten. Gebruik bij voorkeur een naald met een 
stompe punt.

ZACHTE VULLING
Vulling is verkrijgbaar in katoen, wol of polyester. 
Ik heb geen voorkeur en gebruik telkens een 
andere vulling. Wel informeer ik altijd bij de ver-
koper of de vulling geschikt is om poppen op te 
vullen. De vulling moet een beetje stug zijn en 
niet te glad anders blijft het niet zitten tijdens het 
vullen. Ik vul lekker stevig op, zodat de vorm van 
de pop mooi uitkomt.

VEILIGHEIDSOGEN
Voor mijn poppen gebruik ik graag veiligheids-
ogen. Deze zijn er in heel veel kleuren, zowel 
transparant als opake (ondoorzichtig). Ik vind 
transparante bruine veiligheidsogen in maat  
7 mm heel goed bij mijn poppen passen. Ze 
komen er echt door tot leven. Je kunt ze vinden 
in de gespecialiseerde handwerkwinkels en 
ook online. Let erop als je ze online bestelt dat 
sommige webwinkels nog wel eens een andere 
maatvoering hanteren. De 7 mm veiligheidsogen 
die in Nederland worden aangeboden, zijn vaak 
dezelfde als de 7,5 mm veiligheidsogen die bij-
voorbeeld vanuit Engeland worden aangeboden. 
Haak je de pop voor een jong kind, dan adviseer 
ik je om geen veiligheidsogen te gebruiken, 
maar om de ogen er op te borduren.

STEEKMARKEERDERS
Een steekmarkeerder is een klemmetje dat je om 
een steek kunt schuiven. Hiermee hou je in de 
gaten waar je toer begint en eindigt. Zelf gebruik 
ik daarvoor een contrasterende draad (zie hoofd-
stuk ‘Handige tips’ op pagina 17). De steekmar-
keerder gebruik ik als ik pauzeer. Ik schuif deze 
dan om de laatste steek aan de werkdraad zodat 
deze niet per ongeluk kan uitrafelen.
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HANDIGE TIPS
1.  Zorg ervoor dat je vast haakt, zodat je een 

nette en stevige afwerking krijgt en er 
geen vulling doorheen zichtbaar is. Als je 
erg los haakt, kies dan een kleinere maat 
haaknaald.

2.  Vul de pop tijdens het haken stevig met 
vulling. Hoe steviger je vult, hoe steviger de 
pop zal worden.

3.  Gebruik liefst katoenen garen (haakkatoen). 
Dat is vaak wat steviger garen waardoor de 
pop mooi zijn vorm behoudt.

4.  Bij gebruik van de vermelde maat haaknaald 
en garen, worden de poppen ongeveer 
20 cm groot. Je kunt een ander garen met 
een andere steekverhouding kiezen. Pas 
hierop de maat haaknaald aan. De afmeting 
van de pop zal ook veranderen.

5. De hele pop wordt gehaakt in spiralen.
6.  Speld losse onderdelen eerst op hun plek. 

Controleer of je tevreden bent met de 
plaatsing en naai ze dan pas vast.

7.  Markeer telkens het einde van de toer, 
zodat je altijd precies weet waar je bent. 
Dit kan op meerdere manieren. Je kunt 
hiervoor steekmarkeerders gebruiken, maar 
zelf gebruik ik gewoon een draadje. Haak 
hiervoor een contrasterende draad mee 
tussen de laatste steek van iedere toer 
(a� eelding hieronder). Op deze manier kun 
je eenvoudig in de gaten houden waar het 
begin en einde van de huidige toer is, maar 
ook van voorgaande toeren.

8. Vergeet niet om plezier te hebben!
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Zonnebloem 

SAM
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Zonnebloem Sam is een vrolijke zonnebloem en altijd optimistisch. Waar 
Sam ook is, hij kijkt altijd naar boven naar de lucht, de wolken en de 
zon. Hij is een dromer en zijn wens is dat hij kan vliegen om de zon in 
het echt te ontmoeten. Zou dat niet fantastisch zijn?

BENEN, LIJF, HOOFD EN ARMEN
Haak de benen, het lijf en het hoofd volgens het basispatroon.
1-13  ■ met bruin
14-45  ■ met groen
46-67  ■ met abrikoos

Haak de armen volgens het basispatroon.
1-7  ■ met abrikoos
8-9  ■ met oranje
10-24  ■ met groen

BLOEM
# Toer  
Begin ■ met bruin, maak een magische ring
1 ■ 6 v in mr (6)
2 ■ [2 v in vlg st] x6 (12)
3 ■ [1 v, 2 v in vlg st] x6 (18)
4 ■ [1 v, 2 v in vlg st, 1 v] x6 (24)
5 ■ [3 v, 2 v in vlg st] x6 (30)
6 ■ [2 v, 2 v in vlg st, 2 v] x6 (36)
7 ■ [5 v, 2 v in vlg st] x6 (42)
8 ■ [3 v, 2 v in vlg st, 3 v] x6 (48)
9-10 ■ 48 v (48)
11-13 ■ met oranje, 48 v (48)
14-16 ■ met bruin, 48 v (48)
17 ■ [7 v, 2 v sam, 7 v] x3 (45)
  Hecht af en werk los draad weg.

Afmeting ± 20 cm

Benodigdheden
• haaknaald 2,5 mm
• borduur- of stopnaald
• zachte vulling
•  2 veiligheidsogen  

7 mm, transparant 
bruin

•  garen Schachenmayr 
Catania in de kleuren

 

■  groen  
(0212, 25 gram,  
lijf, benen, armen, 
cape) 

■  abrikoos  
(0263, 15 gram, 
hoofd, handen) 

■  bruin  
(0157, 15 gram, bloem, 
laarzen)  

■  oranje  
(0189, 4 gram, bloem, 
manchetten) 

 

■  geel   
(0208, 25 gram, 
bloembladen)
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Dahlia 

DIANA
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BENEN, LIJF, HOOFD EN ARMEN
Haak de benen, het lijf en het hoofd volgens het basispatroon.
1-28  ■ met groen
29  ■ met groen en haak alleen door de achterste lus (DAL)
30-45  ■ met groen
46-67  ■ met abrikoos

Haak de armen volgens het basispatroon.
1-7   ■ met abrikoos
8-9  ■ met donkeroranje
10-24  ■ met groen

BLOEM
De bloem haak je met vasten (v), halve stokjes (hstk) en stokjes (stk). Let 
goed op waar en wanneer je door beide lussen en waar je alleen door de 
achterste lus moet haken (DAL).

# Toer 
Begin ■ met donkeroranje, maak een magische ring
1  ■ 5 v in mr (5)
2  ■ [2 v in vlg st] x5 (10)
3  ■ [2 hstkDAL in vlg st] x10 (20)
4  ■ [1 stkDAL, 2 stkDAL in vlg st] x10 (30)
5  ■ [2 stkDAL, 2 stkDAL in vlg st] x10 (40)
6  ■ [4 stkDAL, 2 stkDAL in vlg st] x8 (48)
7  ■ 48 stkDAL (48)
8  ■ 38 stkDAL, 5 hstkDAL, 5 vDAL (48)
9  ■  [7 vDAL, 2 vDAL sam, 7 vDAL] x3 (45)
   Hecht af en werk los draad weg.

Dahlia Diana is een echte wildebras. Ze houdt ervan om te rennen, in 
bomen te klimmen en te stoeien. Diana daagt je graag uit voor een 
wedstrijdje om te kijken wie het sterkst is. Laat je niet misleiden door 
haar prachtige bloem. Met Diana valt niet te spotten.

Afmeting ± 20 cm

Benodigdheden
• haaknaald 2,5 mm
• borduur- of stopnaald
• zachte vulling
•  2 veiligheidsogen  

7 mm, transparant 
bruin

•  garen Schachenmayr 
Catania in de kleuren

 

■  groen  
(0212, 27 gram,  
benen, lijf, armen, 
rok) 

■  abrikoos  
(0263, 15 gram, 
hoofd, handen)  

■  lichtoranje  
(0386, 12 gram, 
bloem, rok) 

 

■  donkeroranje   
(0189, 12 gram, 
bloem, manchetten, 
rok)
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Roos 

ROXY
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BLAD (TAS)

De tas haak je van onder naar boven (a� eelding 1). Vervolgens maak je een 
hengsel aan de tas door een ketting van lossen te haken (a� eelding 2), 
deze vast te haken aan de tegenoverliggende kant van de tas en langs 
deze zelfde ketting weer terug te haken (a� eelding 3). Stop de rozen-
blaadjes in de tas en hang deze schuin om de pop (a� eelding 4).

# Toer  
Begin ■  met donkergroen, maak een magische ring
1 ■ 5 v in mr (5)
2 ■ 5 v (5)
3 ■ [2 v in vlg st] x5 (10)
4 ■ [4 v, 2 v in vlg st] x2 (12)
5 ■ [5 v, 2 v in vlg st] x2 (14)
6 ■ [6 v, 2 v in vlg st] x2 (16)
7 ■ [3 v, 2 v in vlg st] x4 (20)
8 ■ [4 v, 2 v in vlg st] x4 (24)
9 ■ [11 v, 2 v in vlg st] x2 (26)

1 2

3 4
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