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Met de eenvoudige haakprojecten in dit boek doe je 
kinderen een groot plezier. De beroepensets zijn 
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Moeilijkheidsgraad 
en afkortingen

Afkortingen

dstk = dubbel stokje

herh = herhaal

hoekst = hoeksteek

hstk = half stokje

hv = halve vaste

l = losse

l-boogje = lossenboogje 

l-ketting = lossenketting

ll = looplengte

meerd = meerderen

mag. ring = magische ring

mind = minderen

nld = naald

oversl = overslaan

reliëfst-a = reliëfstokje-achter

reliëfv-a = reliëfvaste-achter

samenh = samenhaken

st = steek

stk = stokje

tr = toer

v = vaste

vlg = volgende

Moeilijkheidsgraad

Bij de beschrijvingen in dit boek zijn drie 
verschillende moeilijkheidsgraden aange-

geven. Hoewel ik veel om details geef, heb 
ik er bewust voor gekozen om de beschrij-
vingen niet al te moeilijk te maken en om 
weinig ingewikkelde steken te gebruiken. 
Zo kunnen ook beginnende haaksters deze 
‘gereedschappen’ haken en na wat oefe-

ning doorgaan met de wat lastigere.

makkelijk

gemiddeld

moeilijk
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Lossen opzetten
De beginlus telt niet als steek. Meet vanaf het 
draaduiteinde ongeveer 15 cm af. Leg de draad 
in een lus. Houd de lus met duim en middelvin-
ger van de linkerhand vast.

Steek de naald door de lus, neem de werk-
draad op en trek hem door de lus.

Trek de korte draad iets aan en klaar is de 
beginlus.

Magische ring
 Maak een lus. Het draaduiteinde 
wijst naar beneden. Leg de rest van 
het garen naar achteren over de 
wijsvinger.

Houd de zo ontstane lus met duim 
en wijsvinger goed vast. Steek de 
naald door de lus, neem de draad op 
en trek hem door de lus.

 Neem de werkdraad opnieuw op en 
trek hem door de lus. Zo zit de lus 
vast.

Nu kun je in de ring haken. Steek 
daarbij om de lus heen. Als je alle 
steken hebt gehaakt, trek je aan 
het draaduiteinde zodat de ring 
zich sluit.

De basissteken
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Wassen, knippen en föhnen alstublieft! Na de gewenste

 coupe brengt de kapper of kapster het haar in model: 

met de föhn en de ronde borstel, in de krul met krul-

spelden of papillotten, of gladgestreken met de stijltang.

kapper
BIJ DE
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Benodigdheden
 »  Woll Butt Camilla (100% katoen,

 ll 125 st/50 g), ca. 15 g elk van 
zwart en marineblauw, ca. 10 g 
lichtblauw en ca. 5 g grijs

 » haaknaald 2,5 mm
 » vulmateriaal
 » maasnaald

FÖHN

Speelgoed-haken_NL.indd   32 22-08-18   19:26



Zo ga je te werk

33

Je haakt in de rondte. Haak aan het begin van 
elke tr 1 l en sluit elke tr met 1 hv in de 1e st 
van de tr. Keer het werk niet!

Föhn 
Toer 1: haak met lichtblauw 6 v in een magische 
ring (= 6 st).
Toer 2: 6 keer 1 st meerd (= 12 st).
Toer 3: * 1 v, 1 st meerd *, herh nog 5 keer van 
* tot * (= 18 st).
Toer 4: * 2 v, 1 st meerd *, herh nog 5 keer van 
* tot * (= 24 st).
Toer 5: * 3 v, 1 st meerd *, herh nog 5 keer van 
* tot * (= 30 st).
Toer 6: * 4 v, 1 st meerd *, herh nog 5 keer van 
* tot * (= 36 st).
Toer 7 en 8: 1 v in elke st van de vorige tr (= 36 st).

Ga verder met marineblauw.
Toer 9: haak alleen achter in de st: 1 v in elke st 
van de vorige tr (= 36 st).
Toer 10 t/m 15: 1 v in elke st van de vorige tr 
(= 36 st).
Toer 16: * 10 v, 1 st mind *, herh nog 2 keer van 
* tot * (= 33 st).
Toer 17 en 18: 1 v in elke st van de vorige tr 
(= 33 st).
Toer 19: * 9 v, 1 st mind *, herh nog 2 keer van 
* tot * (= 30 st).
Toer 20 en 21: 1 v in elke st van de vorige tr 
(= 30 st).
Toer 22: * 8 v, 1 st mind *, herh nog 2 keer van 
* tot * (= 27 st).
Toer 23: 1 v in elke st van de vorige tr (= 27 st).

Ga verder met lichtblauw.
Toer 24: 1 v in elke st van de vorige tr (= 27 st).
Toer 25: * 7 v, 1 st mind *, herh nog 2 keer van 
* tot * (= 24 st).
Toer 26: 1 v in elke st van de vorige tr (= 24 st).

Toer 27, a: haak alleen voor in de st: 1 v in elke 
st van de vorige tr (= 24 st).

Vul dit deel op en knip de lichtblauwe draad af. 
Hecht een zwarte draad aan de binnenste, nog 
niet gebruikte lus van de st en haak verder.
Toer 27, b: haak alleen achter in de st: * 2 v, 1 st 
mind *, herh nog 5 keer van * tot * (= 18 st).
Toer 28: * 1 v, 1 st mind *, herh nog 5 keer van 
* tot * (= 12 st).
Toer 29: 6 keer 1 st mind (= 6 st).

Knip de draad af en rijg hem met een maas-
naald door de 6 st. Trek de opening dicht. 
Werklussen sluiten en aan de binnenkant 
van het werk afhechten.

Handvat met stekker en snoer
Toer 1: haak met zwart 6 v in een magische ring 
(= 6 st).
Toer 2: 6 keer 1 st meerd (= 12 st).
Toer 3: * 1 v, 1 st meerd *, herh nog 5 keer van 
* tot * (= 18 st).
Toer 4: haak alleen achter in de st: 1 v in elke st 
van de vorige tr (= 18 st).
Toer 5 t/m 7: 1 v in elke st van de vorige tr 
(= 18 st).
Toer 8: * 1 v, 1 st mind *, herh nog 5 keer van 
* tot * (= 12 st).
Vul de stekker op.
Toer 9: 6 keer 1 st mind (= 6 st).
Toer 10 t/m 39: 1 v in elke st van de vorige tr 
(= 6 st).

Ga verder met lichtblauw.
Toer 40: 6 keer 1 st meerd (= 12 st).
Toer 41: * 1 v, 1 st meerd *, herh nog 5 keer van 
* tot * (= 18 st).
Toer 42: * 2 v, 1 st meerd *, herh nog 5 keer van 
* tot * (= 24 st).

Toer 43 en 44: 1 v in elke st van de vorige tr 
(= 24 st).
Ga verder met marineblauw.
Toer 45: haak alleen achter in de st: 1 v in elke 
st van de vorige tr (= 24 st).
Toer 46 t/m 57: 1 v in elke st van de vorige tr 
(= 24 st).
Draad ruim afknippen.

Pin (2 keer)
Toer 1: haak met grijs 4 v in een magische ring 
(= 4 st).
Toer 2 t/m 5: 1 v in elke st van de vorige tr 
(= 4 st). Draad ruim afknippen.

Schakelaar
Toer 1: haak met zwart 6 v in een magische ring 
(= 6 st).
Toer 2: 6 keer 1 st meerd (= 12 st).
Toer 3: haak alleen achter in de st: 1 v in elke st 
van de vorige tr (= 12 st). Draad ruim afknippen.

Afwerking
 »  Naai de twee pinnen met overhandse steken 

naast elkaar bij tr 1 t/m 3 aan de stekker. Stop 
wat vulling in de schakelaar en naai hem met 
overhandse steken bij tr 48 t/m 52 aan het 
handvat. Vul het handvat op en naai het met 
overhandse steken bij tr 10 t/m16 aan de föhn.

Tip
Je kunt het snoer langer maken door bij het hand-
vat na tr 39 nog een paar tr v met zwart te haken. 
Let wel op dat het niet zo lang wordt dat een kind 
het om de nek kan wikkelen! Als je stekker en 
snoer weg wilt laten, maak je met lichtblauw een 
magische ring waarin je 6 v haakt en volg je dan de 
werkwijze voor het handvat vanaf tr 40.

FÖHN
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Benodigdheden
 »   Woll Butt Camilla (100% katoen, 

ll 125 m/50 g), ca. 25 g geel en ca. 
20 g bruin

 » haaknaald 3 mm
 » vulmateriaal
 » maasnaald

BLOEMBAK
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