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  AANKLEEDPOPJE
  Aankleedpop

 
Aankleedpop deel 1 
Benodigdheden , voor de kleuren kijk op briefje wat bij de 
pakketten is geleverd! 

Catona kleur G(huidkleur), elektriciteitsdraad (3x ong 27cm) 
vulling. Haaknaald 2,5 (of dunner)moet goed strak. 
stekenmarkeerders/ of draad om werk te markeren  
 
Afmeting  

Popje is ong 23 cm hoog  
 
LET OP, zorg ervoor dat het strak gehaakt wordt pas anders je 
haaknaalddikte aan!!!!!! 
 
Opmerkingen  
De pop in delen gehaakt, laat een draad meelopen bij de 
beginsteek per toer dan weet je dat je weer rond bent, of 
gebruik een markeerder. Alle delen worden in het rond door 
gehaakt zonder de toeren te sluiten.  
Benen (2x haken) kleur G  

Haak een vastenketting van 7 st, 1 keerl. we gaan nu rond verder haken  
Toer 1. in eerste steek 2v, 5v, in laatste st 4v, nu aan andere kant ketting verder haken, 5v, 
in laatste steek 2v. [18]  
Toer 2. 2x 2v, 5v, 4x2v, 5v, 2x 2v. [26]  
Toer 3. (1v, 2v) 2x, 5v, (1v, 2v) 4x, 5v, (1v, 2v) 2x. [34]  
Toer 4-5. 34v.  
Toer 6. 9v, (2 samenhaken, 1v) 5 x, 2 samenhaken, 8v. [28]  
Toer 7. 7v, (2 samenhaken) 7 x, 7v.[21] 
Toer 8. 7v, (2 samenhaken) 4x, 6v. [17]  
Toer 9. 2 samenhaken, 15 v ,[16].  
Toer 10. 7v, 2 samenhaken, 7v. [15]  
Toer 11-29. V [15]  
 
Lijf kleur G  

Hecht nu aan midden zijkant been, en haak 15v, 4l, 

haak nu verder op midden zijkant volgende been, 

(LET OP DAT VOETEN ZELFDE NAAR VOREN 

STEKEN),15v, 4l, en sluit met hv, eerste midden zijkant been. Hierna weer verder rond 

haken zonder sluiten met hv. Toer 1-14, 38v  

Toer 15. 9v (zijnaad) 2 samenhaken, 17v, 2 samenhaken (weer zijnaad), 8v.[36]  

Toer 16. 8v, 2 samenhaken, 16v, 2 samenhaken, 8v. [34]  

Toer 17. 8v, 2 samenhaken, 15v, 2 samenhaken, 7v. [32]  

Toer 18. 7v, 2 samenhaken, 14v, 2 samenhaken, 7v. [30]  

Toer 19. 7v, 2 samenhaken, 13v, 2 samenhaken, 6v. [28]  

Toer 20. 6v, 2 samenhaken, 12v, 2 samenhaken, 6v. [26]  
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Toer 21. 6v, 2 samenhaken, 11v, 2 samenhaken, 5v. [24] vul het lijf op en steek de 

elektriciteitsdraden in de benen, maak aan het begin een rondje (veiligheid, dan kan het niet 

door je haakwerk prikken)  van het draad en steek dat in de voeten, en laat bovenaan de 

draden uitsteken  

Toer 22. 5v, 2 samenhaken, 10v, 2 samenhaken, 5v. [22]  

Toer 23. 5v, 2 samenhaken, 9v, 2 samenhaken, 4v. [20]  

Toer 24. 4v, 2 samenhaken, 8v, 2 samenhaken, 4v. [18] 

hecht af, maar laat een stukje draad hangen om later het 

hoofd mee vast te naaien.  

 

Arm (2x haken) kleur G  

Haak 2l, of magische ring.  
Toer 1. 6v in ring  
Toer 2. in elke steek 2v [12]  
Toer 3. vasten en in elke 3e steek 2 vasten [16]  
Toer 4-5. Vasten [16]  
Toer 6. In eerste steek, 3 samengehaakte dubbele stokjes (duim), 
15v.  
Toer 7. V [16  
Toer 8. Eerste 2 steken samenhaken, 6v, 2 steken samenhaken, 6v. 
[14]  
Toer 9-29. V [14] hecht af, en laat een stukje draad hangen om arm 
aan lijf te naaien.  
Steek de draad bovenaan door het lijf, na 3e toer vanaf bovenkant, 
en maak de uiteinde weer ronden steek dit in de gehaakte armpjes, vul ze op en naai de 
armen aan het lijf.  
 
 
Aankleedpop deel 2 
Benodigdheden  
Catona kleur G, H, 2 oogjes 8mm, draad zwart voor wimpers, rood voor mond, 
elektriciteitsdraad (3x ong 27cm) vulling. Haaknaald 2,5 (of dunner)moet goed strak. 
stekenmarkeerders/ of draad om werk te markeren  
 
Afmeting  

Popje is ong 23 cm hoog  
 
Opmerkingen  

De pop in delen gehaakt, laat een draad meelopen bij de beginsteek per toer dan weet je dat 
je weer rond bent, of gebruik een markeerder. Alle delen worden in het rond door gehaakt 
zonder de toeren te sluiten. Wil je het extra veilig voor hele kleine kinderen, borduur dan de 
oogjes. 
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Hoofd kleur G 
Haak 2l, of magische ring.  
Toer 1. 8v in ring  
Toer 2. in elke steek 2v [16]  
Toer 3. vasten en in elke 2e steek 2 vasten [24]  
Toer 4.vasten en in elke 3e steek 2 vasten [32]  
Toer 5. vasten en in elke 4e steek 2 vasten [40]  
Toer 6.vasten en in elke 5e steek 2 vasten [48]  
Toer 7-19. vasten [48]  
Toer 20. vasten en haak elke 5e en 6e steek samen [40]  
Toer 21.vasten en haak elke 4e en 5e steek samen [32]  
Toer 22. vasten en haak elke 3e en 4e steek samen [24]  
Toer 23.vasten en haak elke 2e en 3e steek samen [16]  
Plaats nu de ogen na de 14e toer met een tussenruimte van 8 steken. Borduur met 
paar steekje in dezelfde kleur een neusje 2 toeren lager, midden tussen de ogen. 
Borduur met rood een mondje. Borduur met de zwarte draad 3 wimpers per oog, de 
draad bestaat als je goed kijkt uit 4 draadje trek er 2 uit en borduur dan daar de 
wimpers mee, anders worden ze erg dik. Naai aan de binnenkant een draad vanaf 
het ene oog naar het andere oog, en trek dit een beetje aan. Zo trek je de ogen iets 
in en zet de draad goed vast. Vul het hoofd stevig op. kijk ook naar de bovenste foto 

hier op het bestand!! 
Toer 24. Haak nu steeds de 1e en 2e steek samen, tot je 4 steken overhoud, hecht 
af en rijg de draad door de laatste steken en trek dit dicht.  
Als je nu het onderlijf (=inclusief armen en benen) stevig hebt opgevuld. Steek dan 

nu de draden van het lijf door de onderkant van het hoofd, en naai het hoofd recht op 
het lijf. Is dan toch de vulling nog te slap, dan kan je tussen de 
benen nog opvullen. En naai tussen de benen het open deel 
dicht.  
 
Haren Kleur H 

Haak 2l, of magische ring. 
Toer 1. 6v in ring  
Toer 2. in elke steek 2v [12]  
Toer 3. vasten en in elke 2e steek 2 vasten [18]  
Toer 4.vasten en in elke 3e steek 2 vasten [24] 
Toer 5. vasten en in elke 4e steek 2 vasten [30]  
Toer 6.vasten en in elke 5e steek 2 vasten [36]  
Toer 7. vasten en in elke 6e steek 2 vasten [42]  
Toer 8.vasten en in elke 7e steek 2 vasten [48]  
Toer 9-13. vasten [48]  
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Toer 14.*1v, 3l, haak vanaf 2e l, 2hv terug, 1v*, herhaal tussen ** nog 6x. haak 
verder in v, sluit aan het eind de toer met een hv, hecht af en laat een lange draad 
hangen om de haren op het hoofd te naaien. (dit is de pony, zie ook foto hieronder) 
 
Staartjes 8x strak haken! 
Haak een lossenketting van 35l. haak vanaf de 2l vanaf de haaknaald in iedere steek 
2v. hecht aan het einde af.  
Als je ze alle acht hebt gehaakt maak je aan beide kanten van het haardeel 2 
staartjes van ieder 4 stuks., plaats 2 markeerders in toer 7, aan de zijkanten, de pony 
komt midden boven de oogjes van de pop. Zet ze stevig aan de binnenkant vast, en 
naai het haardeel met kleine steekjes vast op het hoofd. Met natuurlijk de pony 
boven de ogen, kijk ook weer naar foto’s. 

 
 
 

 
Reiswieg  

Benodigdheden Diverse maten haaknaald, 4 en 4,5 (tip; tulip etimo rose) 
zelf aanschaffen tassenbodem/ placemat (geen karton), haak je los neem dan nog een 
haaknaald dunner, dit moet echt stevig gehaakt worden!! 
 
 Let op, waar staat haak VASTENKETTING doe dat dan ook, er staat filmpje op de 
facebooksite, of hier de QR code. Het kan zijn dat delen anders niet goed uitkomen!! 
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Cahlista kleur A 385 2 bollen kleur B 256 3 bollen  
De bodem wordt van beide kleuren gehaakt en dan 
aan elkaar gehaakt, reiswiegje op naald 4 of 4,5 let 
op moet strak!!(eventueel nog dunere naald) en 
de draagbanden op naald 4. Het is met dit garen 
echt aan te raden om een TULIP ETIMO haaknaald 
te gebruiken. 

 
Bodem Haak met kleur B, en naald 4 of 4,5 een vastenketting van 27 steken. En 1 keerl 

(deze telt niet mee)hierna worden de toeren rond gehaakt zonder de toeren te sluiten. Plaats 
iedere keer aan eind van toer, markeerder of neem een draadje mee om te kunnen zien als 
je weer rond bent. 
Toer 1. 26v, 3v in 1 steek, ga verder aan de andere kant van de opzetvasten, 
26v, 3v in 1 steek [58]  
Toer 2. 26v, 3x2v in 1 steek, 26v, 3x2v in 1 steek .[64]  
Toer 3. 26v, (1v, 2v in 1 steek ) 3x, 26v, (1v, 2v in 1 steek ) 3x. [70]  
Toer 4. 26v, (2v, 2v in 1st) 3x, 26v, (2v, 2v in 1st) 3x [76]  
Toer 5. 26v, (3v, 2v in 1st) 3x, 26v, (3v, 2v in 1st) 3x [82]  
Toer 6. 26v, (4v, 2v in 1st) 3x, 26v, (4v, 2v in 1st) 3x [88]  
Toer 7. 26v, (5v, 2v in 1st) 3x, 26v, (5v, 2v in 1st) 3x [94]  
Toer 8. 26v, (6v, 2v in 1st) 3x, 26v, (6v, 2v in 1st) 3x [100]  
Toer 9. 26v, (7v, 2v in 1st) 3x, 26v, (7v, 2v in 1st) 3x [106]  
Toer 10. 26v, (8v, 2v in 1st) 3x, 26v, (8v, 2v in 1st) 3x [112]  
Toer 11. 26v, (9v, 2v in 1st) 3x, 26v, (9v, 2v in 1st) 3x [118]  
Toer 12. 26v, (10v, 2v in 1st) 3x, 26v, (10v, 2v in 1st) 3x [124]  
Toer 13. 26v, (11v, 2v in 1st) 3x, 26v, (11v, 2v in 1st) 3x [130]  
 
Haak nu ook in kleur A dezelfde bodem.  
Lengte is nu ong 29cm en breedte 13,5cm. knip nu een tassenbodem uit een 
shopper, of placemat net iets kleiner als de gehaakte bodem.  
Gebruik geen karton want dat kan je niet wassen!!!  
 
Leg nu de bodems met de verkeerde kanten op elkaar, (goede kanten blijven in 
het zicht) Met kleur B begin je aan een lange zijkant met het aan elkaar haken 
met vasten van beide bodem delen, als je bij de laatste ronding bent, schuif dan 
het plastic in de bodem, en haak het verder dicht.  
Toer1-16 toeren v, kleur B,  
Toer 17. Vasten kleur A  
 
Haak nu eerst de draag band 

 

Naald 4 en kleur B haak een vastenketting van 200 steken en ring sluiten.  
Toer 1. kleur B 200v  
Toer 2. Kleur A 200v  
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Toer 3-4 . kleur B 200v, hecht af.  
 
Buitenkant bodem is kleur B Leg nu de draagband op de tafel dubbel en 
dan 11 cm uit elkaar. Kijk ook alle afbeeldingen. 
 
En speld de banden schuin omhoog, banden onder zit 11 cm tussen, en 
bovenaan 8  cm.  
 
Naai de banden met kleine steekjes aan de zijkanten vast.  
  

 

 

Toer 18. Haak nu weer verder rond met kleur A, en naald 4,5 daar waar de banden 

zitten haak je 5l, en sla ook 5 steken erachter over, haak op deze 

manier weer rond. Toer 19-21.  Haak vasten, ook op de losse. 

Hecht af en werk de draden weg. 

Vouw de rand om, en je popje kan in de reiswieg. 

Deken reiswieg 

Benodigdheden: Catona A, B, C, haaknaald 3 

De deken wordt in de V steek gehaakt, en de kleurvolgorde is A, 

C, B, dit herhaal je tot bovenaan, en je eindigt met kleur A 

 

Haak een vastenketting van 

56 steken, Kleur A 

Toer 1. 3l (=st) Kleur A, Haak 

in de 2e steek (1 overslaan) 

van de vastenketting, (1st, 1l, 

1st), *sla 2 steken over, (1st, 1 

l, 1st)* herhaal tussen **, je 

hebt nu 18 x V ,eindig in laatste steek met 1 st. 

Toer 2. Kleur C, begin met 3 l, (=st). *haak nu in de lossenruimte, (1st, 1 l, 1st)*, 

herhaal tussen ** weer tot het einde en eindig met een stokje op de laatste steek. 
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Herhaal toer 2 tot je 28 toeren V steek hebt gehaakt, 

zoals kleuren volgorde hierboven beschreven. 

RAND 

Toer 1.Haak nu verder met de rand, haak aan de 

zijkanten om ieder stokje, 2 v, en aan de onderkant 

in de hoek nog 2v. Onderrand op st, 1 v, en tussen 

de st, 2v, herhaal dit voor de onderkant, eindig met 

2v, en haak direct de eerste 2v van de zijkant ook in 

deze ruimte. Zijkant weer om ieder stokje 2v, boven 

in de hoek weer 2v van de bovenrand. Haak nu op 

ieder stokje 1v, en in de losseruimte 1v, eindig met 

2v. 

Toer 2. Haak rondom v, en in de middelste 2 vasten die in 

de hoeken zitten 2v. 

Toer 3. Ga verder met kleur B, haak in eerste steek *1v,dan 

2l, sla 1 steek over* en herhaal dan rondom tussen de **, 

sluit met hv en hecht de draden af. 

Afmeting incl rand 25 x 25 cm 

Onderbroek 

Benodigdheden: kleur D, E, haaknaald 2,5 en 3 

Haak met kleur D, een vastenketting van 10 steken. Nld 3 

Toer 1. 1l, 10v 

Toer 2. 1e steek overslaan 9v 

Toer 3. 1e steek overslaan 8v 

Toer 4. 1e steek overslaan 7v 

Toer 5. 1e steek overslaan 6v 

Toer 6. 1e steek overslaan 5v 

Toer 7. 1e steek overslaan 4v 

Toer 8. 1e steek overslaan 3v 

Toer 9. 1l, 2v in 1e steek, 2v 

Toer 10. 1l, 2v in 1e steek, 3v 

Toer 11. 1l, 2v in 1e steek, 4v 

Toer 12. 1l, 2v in 1e steek, 5v 

Toer 13. 1l, 2v in 1e steek, 6v 
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Toer 14. 1l, 2v in 1e steek, 7v 

Toer 15. 1l, 2v in 1e steek, 8v 

Toer 16. 1l, 2v in 1e steek, 9v 

Toer 17. We gaan nu verder rond haken als volgt, 1l, 2v in 

1e steek, 10v, haak nu 9l en haak verder met de volgende 

10v , 9l. 

Toer 18-20. 40 vasten. 

Toer 21. Haak nu verder met kleur E, haaknld 2,5, *1v, 2l, 1 

st overslaan*, herhaal tussen** rondom, sluit met hv en 

hecht af. 

Haak langs beide broekspijpjes met kleur D en haaknaald 3. 

18v. haak nu verder met haaknaald 2,5, en kleur E, *1v, 2l, 1 

st overslaan*, herhaal tussen** rondom, sluit met hv en 

hecht af. 

 
Broek met overslagtruitje  

Benodigdheden 

Diverse maten haaknaald, 2,5, 3 en 3,5 

Catona kleur F voor de broek 

Catona kleur I, D en F overslag truitje en haar strikjes 

Lees het goed, en kijk goed naar de afbeeldingen!! 

Broek 

Haak een vastenketting van 20 st met kleur F en naald 3,5, sluit de ring met hv. 

Toer 1-18. Vasten  rond doorhaken zonder sluiten. Hecht laatste steek af met hv 

Haak deze broekspijp nog een keer maar hecht niet af. 

Toer 19. 2l, en haak verder rond om de eerste broekspijp, bij laatste steek, weer 2l en haak 

rond om de volgende broekspijp. 

Toer 20-21. 44 vasten 

Toer 22-26. 44 vasten naald 3 

Toer 27-28. 44 vasten naald 2,5. Hecht af. 
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Naai het kruisnaadje dicht, en borduur met paar steekjes een 

kontzak en gulp op de broek met kleur naar keuze.

 

Overslag truitje 

Haak met nld 3, kleur I, een vastenketting van 50 st 

Toer 1-2. 1 keerl, 50 v 

Toer 3. Kleur F, 1 keerl, 50v 

Toer 4. Kleur D. 1 keerl, 50v 

Toer 5-6. Kleur I, 1 keerl, 50v 

Toer 7-8. Kleur D, 1 keerl, 50v 

Toer 9-12. Kleur I, 1 keerl, 50v 

Toer 13-21. Eerste deel voorpand 1 keerl, 14v, keer je werk, hecht 

laatste steek na de 9 toeren af 

Toer 13-21. Rugpand, sla 3 steken over en hecht aan, en 1 keerl, 

19v, keer je werk, hecht laatste steek na de 9 toeren af 

Toer 13-21.  2e voorpand, sla 3 steken over en hecht aan, en 1 keerl, 

11v, keer je werk, hecht laatste steek na de 9 toeren af.  

Vouw de voorpanden op het rugpand en naai aan de armsgat kanten 

6 steken van voor en rugpand aan elkaar, voor de schoudernaden. 

Mouw 

Toer 1-5. Haak nu op de rechte stukken van de armsgaten 19 vasten, 1 keerl. 

Doe dit aan beide armsgaten, naai dan eerste een stukje dicht op de opening onder de 

armsgaten en dan het laatste stukje mouw dichtnaaien. 

 

Sluitkoordjes (zie foto hiernaast) 

Hecht aan boven de laatst gehaakte toer van 

kleur D van het breedste voorpand, en haak 

25 lossen, hecht af. 
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Onder de mouw, boven de bovenste toer van kleur  hecht je met kleur D aan en haak je een 

ketting van 25l. hecht af. 

Werk de draden weg. 

Strikjes haar 

Haak met kleur I, een vastenketting van 50 st. En hecht weer af. 

haak dit 2 keer, werk de draden weg en strik ze om de staartjes. 

 

Cape, muts en schoenen 

Benodigdheden 

Diverse maten haaknaald 2, 2,5, 3, 3,5 dit is echt afhankelijk van hoe je haakt, belangrijk pas 

het tussendoor!! 

Catona kleur C, D en J 

Kijk goed naar de afbeeldingen, en belangrijk “lees goed”. 

Haak een vastenketting van 26 steken met kleur J naald 3 

Toer 1. 3l (=st), 25 stokjes[26] 

Toer 2. 3l, *2 st in de volgende steek, 2 st,* herhaal tussen ** de hele toer [35] 

Toer 3. 3l, sla eerste steek over 4st,* 2st in volgende steek, 2st* herhaal tussen ** de hele 

toer, en eindig met 1 st [44] 

Toer 4.3l, sla eerste steek over 4st,* 2st in volgende steek, 2st* 

herhaal tussen ** de hele toer, en eindig met 2 st [57] 

Toer 5. 3l, sla eerste steek over 4st,* 2st in volgende steek, 2st* 

herhaal tussen ** de hele toer, eindig met 2 st in  steek [75] 

Toer 6. 3l, sla eerste steek over 4st,* 2st in volgende steek, 2st* 

herhaal tussen ** de hele toer, eindig met 2 st in  steek [99] 

Toer 7.3l, 98 st [99] 

Toer 8. 3l, sla eerste steek over 3st,* 2st in volgende steek, 4st* 

herhaal tussen ** de hele toer [117] 

Toer 9. 3l, 116 st [117] 

Toer 10. kleur D, en haak de hele toer vasten. 

Toer 11. Kleur C, hecht aan in eerste steek, en haak in dezelfde 

steek 1v, 1 overslaan, *haak in de 1 steek 5 stokjes, 2 overslaan, 

1v,  2 overslaan *, herhaal tussen de ** de hele toer en eindig met  

5 stokjes in volgende steek, 1 steek overslaan, v en hecht af . 

Knoop de draden C en D aan elkaar en haak nu een vasten 

koordje van deze 2 kleuren, ong 36 cm, rijg dit koord door de 
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bovenste stokjes toer. (zie weer het filmpje bij onderstaande link / Qr code) 

https://www.youtube.com/watch?v=omBr3CIWJ8k 

Muts  

Haak 2l, of magische ring met nld 3 en kleur C 

Toer 1. 8v in ring 

Toer 2. in elke steek 2v [16] 

Toer 3. vasten en in elke 2e steek 2 vasten [24] 

Toer 4.vasten en in elke 3e steek 2 vasten [32]  

Toer 5. Kleur D, vasten en in elke 4e steek 2 vasten [40] 

Toer 6.Kleur J, vasten en in elke 5e steek 2 vasten [48] 

Toer 7. Kleur C, vasten 

Toer 8. vasten en in elke 6e steek 2 vasten [56] 

Toer 9. vasten en in elke 7e steek 2 vasten [64] 

Toer 10. vasten en haak elke 7e en 8e steek samen. [56] 

Toer 11. Vasten en haak elke 6e en 7e steek samen. [48] 

Toer 12-14. Kleur J, naald 2,5, vasten [48] 

Toer 15.kleur D, *1v, 2 overslaan, 5 stokjes in 1 steek, 2 overslaan*, herhaal tussen ** 

rondom, sluit met een hv, en hecht de draadjes af. 

 

Schoenen (2x haken) 

Kleur C en haaknaald 3, haak een vastenketting van 7 steken, 1 keerl. we gaan nu rond 

verder haken over de vastenketting. 

Toer 1. in eerste steek 2v, 5v, in laatste st 4v, nu aan andere kant ketting verder haken, 5v, 

in laatste steek 2v. [18] 

Toer 2. 2x 2v, 5v, 4x2v, 5v, 2x 2v. [26] 

Toer 3. (1v, 2v) 2x, 5v, (1v, 2v) 4x, 5v, (1v, 2v) 2x. [34] 

Toer 4. kleur D, haak vasten in de achterste lus [34] 

Toer 5. vasten [34] 

Toer 6. 11v, *2v samenhaken, 1v*, herhaal tussen ** nog 3x, 11v. [30] 

Toer 7. 9v, 6x 2 steken samenhaken, 9v. [24] 

Toer 8. Kleur C, 3v, 2 samenhaken, 4v, keer het werk, 1l, sla eerste steek over, 7v, haak nu 

ook op deze manier de andere kant verder. 
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Veter, kleur C, naald 2, Haak een vastenketting (zie filmpje) van 60 steken, en hecht af. Rijg 

de veter in het bovenste deel waar de losse is gehaakt en de steek over geslagen. 

Zomerjurkje met zonnehoed  

Benodigdheden 

Diverse maten haaknaald, 2,5, 3 en 3,5 

Catona kleur B en E 

Vastenketting, https://www.youtube.com/watch?v=omBr3CIWJ8k 

Zomerjurk  

Schouderbandjes 2x haken. 

Haak met kleur B en naald 3, een vastenketting van 12 steken. 

Toer 1-3. 1 keerl, 12v. hecht af. 

Lijf aan de banden. (Kijk ook naar de foto’s)  

Toer 1. Haak 3 l, 3 vasten aan 1 smalle kant van 1 bandje, 6l, nu 3 

vasten aan de andere kant van de schouderband, 3l, 3vasten aan 

de 2e schouderband, 6l, 3 vasten aan de andere kant van de 2e 

schouderband.3l. 

 

Toer 2. 1 keerl, 3 vasten op de eerste 3l, dan 3 vasten, 7 vasten om de kettinglossen, 3v, 4 v 

om de lossenketting, 3v, 7v om de lossenketting, 3v, 3v op de lossen. 

Toer 3-5. 1 keerl, 36v 

Toer 6. 1 keerl, vasten en in iedere 6e steek 2 v. [42] 
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Toer 7. 1 keerl, vasten 

Toer 8. 1 keerl, vasten en in iedere 7e steek 2 v. [48] 

Toer 9. 1 keerl, vasten en sluit  na de laatste met een hv het 

bovenlijfje zodat we nu verder in het rond gaan haken, gebruik 

dan markeerder of draadje om te zien dat je rond bent. 

Toer 10. vasten en in iedere 8e steek 2 v. [54] 

Toer 11, naald 3,5. *1v, 1 steek overslaan, 1l,* herhaal dit de 

hele toer.sluit met hv. 

Toer 12. Kleur E, hecht in de volgende losse opening aan met 

kleur E, en haak 1v in de opening, *1l, en in de volgende 

opening weer 1v, * herhaal tussen ** de hele toer. 

toer 13. Kleur B hecht in de vorige losse opening aan met kleur 

E, en haak 1v in de opening, *1l, en in de volgende opening weer 1v, * herhaal tussen ** de 

hele toer. 

Herhaal toer 12 en 13 tot je bij toer 19 bent. 

Toer 20. Kleur B, naald 3, 54 vasten. 

Toer 21. Haak vasten in de voorste lussen, en hecht af. 

Toer 22. Kleur E, hecht aan in de eerste achterste steek *1v, en 

sla 2  steken over haak 5 stokjes in 1 achterste steek, sla weer 2 

steken over, *, herhaal tussen ** rondom en hecht af. 

 

Sluitkoordjes  

Hecht bovenaan het achterpand  aan met kleur B en haak 20 

lossen, hecht af.  

Doe dit aan beide bovenkanten, zodat je de jurk kan sluiten. 

Werk de draden weg. 

Zonnehoed 

Kleur E haaknaald 2,5, 3, 3,5 

Haak 2l, of magische ring met nld 3,5 en kleur E 

Toer 1. 8v in ring 

Toer 2. in elke steek 2v [16] 

Toer 3. vasten en in elke 2e steek 2 vasten [24] 

Toer 4.vasten en in elke 3e steek 2 vasten [32]  

Toer 5. vasten en in elke 4e steek 2 vasten [40] 

Toer 6.vasten en in elke 5e steek 2 vasten [48] 

Toer 7-14. vasten  [48] 

Toer 15. met nld 2,5 vasten 

http://www.wolhuisje.nl/


 
 
 

 
  
 
 
 
 
  

Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van Corrie, en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren, iets 

overnemen of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van mij zijn niet toegestaan.  Ik ben niet 

verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. En ook niet bij gevaren/ongelukken ontstaan bij 

gebruik. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de Facebook groep HOME  of bij www.wolhuisje.nl. 

  AANKLEEDPOPJE
  Aankleedpop

Toer 16. kleur B, nld 3, vanaf hier alle vasten in de achterste lus, 

vasten en in elke 6e steek 2 vasten [56] 

Toer 17. vasten en in elke 7e steek 2 vasten [64] 

Toer 18. vasten en in elke 8e steek 2 vasten [72] 

Toer 19. vasten en in elke 9e steek 2 vasten [80] 

Toer 20. Vasten en in elke 10e steek 2 vasten [88] hecht af en werk 

draden weg 

Bloemetje 

Dansjurk 

Kleur B, haaknaald 2,5 

Haak 4l, en sluit met hv tot ring. 

Haak in de ring, *1v, 2st,* herhaal tussen ** nog 4 keer en sluit 

met hv, naai het bloemetje op de hoed. 

Jurk, haarband, ballerina’s 

Benodigdheden 

Diverse maten haaknaald, 2, 3,  

Catona kleur A en K 

Haak een vastenketting met kleur K naald 3, 30 

steken plaats markeerder,  26 steken plaats 

markeerder, 30 steken. [86]hecht af, De 30 steken 

aan beide kanten zijn om het jurkje later dicht te 

strikken. 

Toer 1. Begin bij markeerder, haak 3l (= stokje) 25 stokjes[26] 

Toer 2. 3l, *2 st in de volgende steek, 2 st,* herhaal tussen ** de hele toer [35] 

Toer 3. 3l, 4st,* 2st in volgende steek, 2st* herhaal tussen ** de hele toer, en eindig met 1 st 

[45] 

Toer 4. 3l, 3st,* 2st in volgende steek, 2st* herhaal 

tussen ** de hele toer, en eindig met 2 st [59] 

Toer 5. 3l, 5st. 3l, sla 17 steken over, 13 st, 3l, sla 

17 steken over, 6 st.  [6l, en 25st]  

Toer 6. 3l, 5st, om de lossenketting 5 st, 13 st, 5 st 

om de lossenketting, 6 st. [35] 

Toer 7.3l,* 2st in volgende st, 2 st,* herhaal tussen 

de **[46] 

Toer 8. 3l,* 2st in volgende st, 2 st,* herhaal tussen 

de **[62] 

Toer 9. Vasten. [62] 
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Toer 10. kleur A, 3l (=st),in zelfde steek nog (1 st 2l, 2 st),*sla 1 steek over en haak in 

volgende steek (2st, 2l, 2st)* herhaal tussen ** vanaf deze toer rond haken en sluiten. Hecht 

af. 

Toer 11. Kleur K, hecht aan in eerste lossenketting tussen de stokjes 3l (=st),in zelfde steek 

nog (1 st 2l, 2 st),*haak nu in elke lossenruimte (2st, 

2l, 2st)* herhaal tussen ** rondom. Hecht af. 

Toer 12. Kleur A, hecht aan in eerste lossenketting 

tussen de stokjes 3l (=st),in zelfde steek nog (1 st 2l, 

2 st),* haak nu in elke lossenruimte (2st, 2l, 2st)* 

herhaal tussen ** rondom. Hecht af. En werk de 

draden weg. 

Haak nog een vastenketting van 45 steken in kleur K, 

rijg deze aan de achterkant aan het begin en einde 

van de toer 5 en strik deze dicht. 

Haak met kleur A, om de rondingen van de armsgaten in eerste steek, (2st, 2l, 2st), *sla1 

steek over, en haak (2st, 2l, 2st),*, herhaal dit, en naai onder aan het armsgat het begin en 

eind stokje aan elkaar vast en zet dit ook aan de onderkant van het armsgat vast. 

Haarband 

Kleur K, haaknaald 2,5  en haak een vastenketting van 49 

steken, of pas dit aantal aan zodat het om het hoofd past, 

en sluit met een hv. 

Haak 3 toeren vasten in het rond en hecht af met een hv. 

Kleur A. Haak een vastenketting van 10 steken.  

toer 1-6. 1 keerl, 10 v, hecht de draden af.  

Trek in het midden van de strik een draad door het midden 

en trek dit in en zet het vast, naai de strik op de haarband 

met kleur K en wikkel dit een paar keer om het midden, zet 

goed vast.  

 

Schoenen (2x haken) 

Kleur K en haaknaald 3, haak een vastenketting van 7 

steken, 1 keerl. we gaan nu rond verder haken 

Toer 1. in eerste steek 2v, 5v, in laatste st 4v, nu aan 

andere kant ketting verder haken, 5v, in laatste steek 2v. 

[18] 

Toer 2. 2x 2v, 5v, 4x2v, 5v, 2x 2v. [26] 
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Toer 3. (1v, 2v) 2x, 5v, (1v, 2v) 4x, 5v, (1v, 2v) 2x. [34] 

Toer 4. kleur A, haak vasten in de achterste lus [34] 

Toer 5. vasten [34] 

Toer 6. 11v, *2v samenhaken, 1v*, herhaal tussen ** nog 3x, 11v. [30] 

Toer 7. 9v, 6x 2 steken samenhaken, 9v. [24] 

Toer 8. Kleur K, 3v, 2 samenhaken, 4v, keer het werk, 1l, sla eerste steek over, 7v, haak nu 

ook op deze manier de andere kant verder. 

Veter, 2 x kleur A, naald 2, haak een vastenketting van 85 steken, en hecht af. Rijg de veter 

in het bovenste deel waar de losse is gehaakt en de steek over geslagen. Wikkel dit om het 

been en een knoop dit vast om het been. 
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