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Lappenpoppen haken à la Sascha telt maar liefst 20 gloednieuwe 
haakpatronen voor grote en kleine poppen. Iedere knuffel heeft een 
bijzondere eigenschap. Wat dacht je van een luipaard met vlekken, 
een wollige lama of een egeltje met echte stekels?  

Dit boek bevat patronen voor zowel beginners als gevorderden. 
Bovendien is er extra aandacht voor de techniek: een uitgebreide 
toelichting zorgt ervoor dat je gemakkelijk het lijfje haakt en de 
lappenpop in elkaar zet. Ook geeft Sascha allerlei tips over kleur-
gebruik en mogelijke variaties op de patronen. 

Pak gauw je haaknaald en ga aan de slag!
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voor het maken van
de liefste knuffels
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de liefste knuffels

met uitgebreide instructies en uitleg
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Vier jaar na het 
verschijnen van de 
bestseller Gehaakte 
Lappenpoppen krijgt 
de lappenpoppen-
familie opnieuw 
uitbreiding!
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patronen

LAMA & MINI LAMA
p.24 | p.30 

TECKEL & MINI TECKEL
p.34 | p.40 

VARKEN & MINI VARKEN
p.44 | p.50 

EGEL & MINI EGEL
p.54 | p.60 

SLAAPBEER 
& MINI SLAAPBEER

p.64 | p.72 

DINO & MINI DINO
p.76 | p.82 

DRAAK & MINI DRAAK
p.86 | p.90 

LEEUW & MINI LEEUW
p.92 | p.98 

LUIPAARD 
& MINI LUIPAARD

p.102 | p.110 

LUIAARD 
& MINI LUIAARD 

p.116 | p.122 

INHOUD

voorwoord

p.04

H.1 

GAREN KIEZEN
p.08

H.2 

HAAKSTEKEN
p.12

H.3 

TIPS EN TRICKS
p.16

H.4 

LIJFJE HAKEN
p.18

H.5 

GEZICHTJES MAKEN
p.20

H.6 

IN ELKAAR ZETTEN
p.22

dankwoord

p.126
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g�en kiezen

H.1

De lappenpoppen in dit boek zijn allemaal gehaakt met Scheepjes Stone 
Washed, maar je kunt in principe elk garen met bijpassende haaknaald 
gebruiken. Er zijn een paar dingen om rekening mee te houden:

• Maak je een knuffel voor een baby of een jong kind? Houd er dan 
rekening mee dat de knuffel het mondje in kan gaan en kies dus een 
zo natuurlijk mogelijk (katoenen) garen.

• Gebruik altijd een dunnere naald dan je normaal bij het garen zou kiezen, 
zodat er geen gaatjes ontstaan waar de vulling doorheen kan komen.

Om je een idee te geven van het effect dat een ander type garen kan 
hebben, zie je hiernaast allemaal mini teckels met verschillende garens. 
Op de volgende pagina lees je welke merken, kleuren en haaknaalden 
hiervoor gebruikt zijn.



g
a
r
e
n

k
i
e
z
e
n

9



Bruin  
Scheepjes Stone Washed 
(78% katoen en 22% acryl, 
50 g/130 m) 
kleur  804
haaknaald  3 mm

Zilvergrijs
Durable Cosy fine 
(58% katoen en 
42% acryl, 50 g/105 m) 
kleur  2228
haaknaald  4 mm

Donkergrijs
SMC Catania 
(100% gekamd en 
gemerceriseerd 
katoen, 50 g/125 m)
kleur   0242
haaknaald  2.5 mm

Beige
Borgo de Pazzi Sira  
(70% bamboe en 
30% zijde, 50 g/150 m) 
kleur  21
haaknaald 2.5 mm

Beige
Borgo de Pazzi Sira 
(70% bamboe en 
30% zijde, 50 g/150 m) 
kleur
haaknaald

Bruin
Scheepjes Stone Washed 
(78% katoen en 22% acryl, 
50 g/130 m) 
kleur
haaknaald

Donkergrijs
SMC Catania SMC Catania 
(100% gekamd en 
gemerceriseerd 
katoen, 50 g/125 m)
kleur
haaknaald

(78% katoen en 22% acryl, 



Geel
Borgo de Pazzi Amore 160
(70% merino, 25%  
polyamide, 2% viscose, 2% 
acryl en 1% polyester  
50 g/160 m)
kleur  113
haaknaald  3.5 mm

Donkergrijs gemêleerd
Borgo de Pazzi Clara 
(65% wol en 35%  
katoen, 50 g/85 m)
kleur  251
haaknaald 5 mm

Beige gemêleerd 
SMC Catania Flammé
(100% katoen, 50 g/120 m) 
kleur  404 
haaknaald  2.5 mm
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Donkergrijs gemêleerd
Borgo de Pazzi Clara Borgo de Pazzi Clara 
(65% wol en 35% 
katoen, 50 g/85 m)
kleur
haaknaald

Beige gemêleerd 
SMC Catania Flammé
(100% katoen, 50 g/120 m) 
kleur
haaknaald

Geel
Borgo de Pazzi Amore 160Borgo de Pazzi Amore 160
(70% merino, 25% 
polyamide, 2% viscose, 2% 
acryl en 1% polyester 
50 g/160 m)
kleur
haaknaald

Bruin gemêleerd
Durable Forest 
(45% acryl, 18% zijde en 
37% merinowol, 50 g/187 m)
kleur  4015
haaknaald  2.25 mm
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haaksteken

H.2

MAGISCHE LUS

Maak een rondje van het garen door het losse uiteinde van het garen achter 
de draad die aan de bol vastzit langs te vouwen. Steek je haaknaald nu in 
de ring. Steek de haaknaald onder de draad door zodat je een omslag op 
je haaknaald hebt, trek de omslag door de ring en haak één losse om de 
ring vast te zetten. Vervolgens haak je het aantal steken in de ring dat het 
patroon aangeeft. Let hierbij wel op dat je om de draden van zowel de ring 
als het losse uiteinde van de draad heen haakt. Als je het gewenste aantal 
steken hebt, trek je het losse uiteinde strak aan om de ring te sluiten. 
Haak daarna verder volgens het patroon.



LOSSE (L)

Je hebt de opzetketting (of een 
andere steek) op je haaknaald. 
Steek de haaknaald onder de draad 
door zodat je een omslag op je 
haaknaald hebt. Trek de omslag nu 
door de lus op je naald en je hebt 
een losse gehaakt.

HALVE VASTE (HV)

Steek de haaknaald van voor naar achter in de steek en vervolgens onder 
de draad door zodat je een omslag op je haaknaald hebt. Trek de omslag nu 
door de twee lussen op je naald en je hebt een halve vaste gehaakt.

VASTE (V)

Steek de haaknaald van voor naar achter in de steek en steek de haaknaald 
onder de draad door zodat je een omslag op je haaknaald hebt. Trek de 
omslag nu door de steek. Maak opnieuw een omslag. Haal deze door de 
twee lussen op je naald en je hebt een vaste gehaakt.

de draad door zodat je een omslag op je haaknaald hebt. Trek de omslag nu 
door de twee lussen op je naald en je hebt een halve vaste gehaakt.
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gezichtj� maken

H.5

In dit vierde boek met lappenpoppen is er meer variatie tussen de verschil-
lende gezichtjes. Hoewel in de voorgaande boeken altijd veiligheidsoogjes 
werden gebruikt, vind je deze keer ook instructies voor verschillende typen 
gehaakte oogjes. 

Je kunt dus gemakkelijk een oogje van een ander patroon gebruiken 
voor je lappenpop en daar lekker mee mixen en matchen!
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Laat je niet foppen door de term ‘veiligheidsoogjes’. 
Wanneer je een knuffel voor een baby of een jong kind 
maakt, adviseer ik je echt om gehaakte of geborduurde 
oogjes te gebruiken, want veiligheidsoogjes kunnen 

loskomen met alle gevaren van dien.
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lama 



OREN (2 KEER)

R1  Met bruin, start met een magische 

lus, 2l (telt niet als eerste st 

voor het hele patroon), 6st in de 

lus, hv in eerste st (6)

R2   2l, *1st, 2st in volgende*,  
herhaal rondom, hv in eerste st (9)

R3   2l, *2st, 2st in volgende*,  
herhaal rondom, hv in eerste st (12)

R4   2l, *3st, 2st in volgende*,  
herhaal rondom, hv in eerste st (15)

R5   2l, *4st, 2st in volgende*,  
herhaal rondom, hv in eerste st (18)

  Knip een lange draad af, vouw de 

onderkant van het oor dubbel, zet 

vast en bevestig de oren aan beide 

zijdes van het hoofd in R7. Neem een 

draadje van 20 cm in paars, roze, 

geel en blauw, vouw dubbel en haal 

met de haaknaald door het bovenste 

puntje van het oor.Trek nu de losse 

draden door de lus, trek strak aan 

en knip de draden op ong. 3,5 cm af.
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mini lama 



IN ELKAAR ZETTEN

•  Vouw het lichaam netjes op de lijn van de meerderingen. Sluit met de 
overgebleven draad de onderkant van het lichaam. Maak een knoop in 
de hoeken om de voetjes te maken.

•  Naai een arm aan elke zijde van het lichaam tussen R1 - R2.
•  Naai de onderkant van R14 van het hoofd tegen R1 van het lichaam.
•  Borduur tot slot met de bruine draad een neusje op het hoofd tussen 

R17 - R20, zoals hiernaast getekend.
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