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TEKST J .  SLIJKHUIS   BEELD ROSALIE HATTEM

Zachte slofjes, een warm jasje: zeker weten dat iedere 
poppenmoeder blij wordt van deze items voor haar poppenkind. 

Haak ze zelf in een kleur die je leuk vindt! 

C R E AT I E F

M I N I - K L E E R T J E S

Haak een poppenjasje 
en slofjes

N O D I G

Voor een jasje en één paar slofjes: • 2 bollen Durable Cosy Fine • 
haaknaald 3,5 millimeter • 2/4 knoopjes • naald. Steken: • halve vaste 

(hv) • vaste (v) • stokje (st) • half stokje (hst)



Patroon: 
Begin elke rij met 2 lossen.

Jasje:
Haak 70 lossen + 2 lossen voor hoogte. 
Rij 1-9: Haak stokjes [70]. 
Voorpand 1: 
Rij 10: Haak 2 stokjes samen en haak 16 
stokjes op de 9e rij. 
Rij 11: Haak 15 stokjes en haak 2 stokjes 
samen. 
Rij 12: Haak de eerste 2 stokjes samen en 
haak 14 stokjes. 
Rij 13: Haak 8 stokjes. 
Rij 14: Haak 6 stokjes en haak de laatste 2 
stokjes samen. 
Hecht af.

Achterpand: 
Hecht aan in het eerste stokje naast het 
eerste voorpand in de 9e rij. 
Rij 10-14: Haak 34 stokjes. 
Hecht af.

Voorpand 2: 
Hecht aan in het eerste stokje naast het 
achterpand in de 9e rij. 
Rij 10: Haak 16 stokjes en haak de laatste 2 
stokjes samen. 
Rij 11: Haak 2 stokjes samen en haak 15 
stokjes. 
Rij 12: Haak 14 stokjes en haak de laatste 2 
stokjes samen. 
Rij 13: Haak 7 halve vasten en haak 8 
stokjes. 
Rij 14: Haak 6 stokjes en haak de laatste 2 
stokjes samen. 
Hecht af. 
Naai de schouders aan elkaar.

Mouwen: 
Sluit elke ronde met een halve vaste. Be-
gin in de oksel van het armsgat. 
Ronde 1: Haak 22 stokjes in een armsgat. 
Ronde 2: Haak 2 stokjes samen en haak 18 
stokjes en haak de laatste 2 stokjes samen. 
Ronde 3: Haak 18 stokjes en haak de laat-
ste 2 stokjes samen. 
Ronde 4: Haak 17 stokjes en haak de laat-
ste 2 stokjes samen. 
Ronde 5-8: Haak 18 stokjes.

Capuchon:  
Rand: 
Haak 46 lossen + 2 lossen voor de hoogte. 
Rij 1-6: Haak stokjes [46]. 
Rij 7: *Haak in het 1e stokje een half stokje 
en een stokje. Haak in het 2e stokje een 
stokje. Haak in het 3e stokje een stokje en 
een half stokje. Haak in het 4e stokje een 
halve vaste.* Herhaal tussen de sterretjes 
tien keer. Haak in het 1e stokje een halve 
vaste en 2 stokjes. **Haak in het 2e stokje 
een stokje en een half stokje. Haak in het 
3e stokje een halve vaste. ** Herhaal tussen 
** twee keer. Hecht af.

Achterkant: 
Haak een ketting van 10 lossen + 2 los-
sen voor de hoogte. 
Rij 1: Haak 10 stokjes. 
Rij 2: Haak 2 stokjes in het eerste stokje, 
haak 8 stokjes en haak 2 stokjes in het 
laatste stokje [12]. 
Rij 3: Haak 2 stokjes in het eerste stokje, 
haak 10 stokjes en haak 2 stokjes in het 
laatste stokje [14]. 
Rij 4: Haak 2 stokjes in het eerste stokje, 
haak 12 stokjes en haak 2 stokjes in het 
laatste stokje [16]. 
Rij 5-6: Haak 16 stokjes. 
Rij 7: Haak 14 stokjes en haak 2 stokjes 
samen [15]. 
Rij 8: Haak 13 stokjes en haak 2 stokjes 
samen [14]. 
Rij 9: Haak 12 stokjes en haak 2 stokjes 
samen [13]. 
Rij 10: Haak 11 stokjes en haak 2 stokjes 
samen [12]. 
Rij 11: Haak 10 stokjes en haak 2 stokjes 
samen [11]. 
Rij 12: Haak 9 stokjes en haak 2 stokjes 
samen [10]. 
Hecht af.

Afwerking: 
Naai de rand aan de achterkant van de 
capuchon. Naai de capuchon aan het jasje. 
Zet de knoopjes aan het jasje. 
Knip een draad van ongeveer 225 centime-
ter. Maak hiervan een koord door met twee 
personen, allebei aan een uiteinde van een 
draad, de draad op te rollen. Na een tijdje 
zal de draad, als deze soepel hangt, in el-
kaar draaien. Trek de draad strak en houd 
één vinger in het midden, zodat de draad 
in elkaar draait tot een koord. Leg een 
knoopje aan het einde. Knip het midden 
door en leg daar ook een knoopje in. Rijg 
het koord door de capuchon.

Slofje 1 (schoentje)
Samen haken met halve stokjes. 
Haak een magische ring en haak 9 lossen. 
Rij 1: Haak 2 vaste in de 2e losse vanaf de 
haaknaald, haak 7 vasten, haak 3 vaste in 
de magische ring, sluit de magische ring 
en haak verder aan de andere kant van de 
losse ketting. Haak 8 vasten [20]. 
Rij 2: Haak 3v in 1v, haak 5v, haak 1hst, haak 
2hst in de volgende 3 steken, haak 1hst, 
haak 7v [28]. 
Rij 3: Haak 1v, haak 2v in de volgende 3 
steken, haak 8v, *haak 1hst, haak 2hst in de 
volgende steek*, herhaal tussen * vier keer, 
haak 1hst, haak 7v [35]. 
Rij 4: Haak 35hst in de achterste lussen 
[35]. 
Rij 5: Haak 14hst, *haak 2hst samen*, her-
haal tussen * 8 keer, haak 5hst [27]. 
Rij 6: Haak 11v, *haak 2hst samen*, herhaal 
tussen * 6 keer, haak 4v [21]. 
Rij 7: Haak 21v [21]. 

Rij 8: Haak 3hv, haak 3v, haak een losse en 
keer. 
Rij 9-14: Haak 3v. 
Hecht af. Vouw het lusje dubbel en naai 
vast.
Haak een ketting van 20 lossen + 2 losse 
voor de hoogte. 
Rij 1: Haak 18v en hecht af. Hecht aan in de 
volgende losse en haak 2v. 
Rij 2: Haak 20v. 
Hecht af.
Naai een knoopje op het bandje en rijg het 
bandje door het lusje. Zet eventueel het 
bandje nog vast aan het lusje. 

Slofje 2 (laarsje)
Samen haken met halve stokjes. 
Haak een magische ring en haak 9 lossen. 
Rij 1: Haak 2 vaste in de 2e losse vanaf de 
haaknaald, haak 7 vasten, haak 3 vasten in 
de magische ring, sluit de magische ring 
en haak verder aan de andere kant van de 
losse ketting. Haak 8 vasten [20]. 
Rij 2: Haak 3v in 1v, haak 5v, haak 1hst, haak 
2hst in de volgende 3 steken, haak 1hst, 
haak 7v [28]. 
Rij 3: Haak 1v, haak 2v in de volgende 3 
steken, haak 8v, *haak 1hst, haak 2hst in de 
volgende steek*, herhaal tussen * 4 keer, 
haak 1hst, haak 7v [35]. 
Rij 4: Haak 35v in de achterste lussen [35]. 
Rij 5: Haak 14hst, *haak 2hst samen*, her-
haal 8 keer, haak 5hst [27]. 
Rij 6: Haak 11v, *haak 2hst samen*, herhaal 
6 keer, haak 4v [21]. 
Rij 7-9: Haak 21v [21]. 
Rij 10: *Haak in het 1e stokje een half stokje 
en een stokje. Haak in het 2e stokje een 
stokje. Haak in het 3e stokje een stokje en 
een half stokje. Haak in het 4e stokje een 
halve vaste.* Herhaal tussen de sterretjes 4 
keer. Haak in het 1e stokje een halve vaste 
en 2 stokjes. **Haak in het 2e stokje een 
stokje en een half stokje. Haak in het 3e 
stokje een halve vaste. ** Herhaal tussen ** 
2 keer. Hecht af.
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