
 

 

Benodigdheden (regenboog) troostvriendje 

                                                                                                  

1. Garen ( katoen, acryl haaknaaldnr. 4) 

2. Haaknaald passend bij garen 

3. Stopnaald 

4. 1 knoop 

 

bij regenboog 8 kleuren paars (benen) d. blauw, l. blauw (armen) groen, geel, oranje, 

rood, roze  

we gaan de ogen haken daarvoor heb je wit, blauw en zwart nodig (restjes) 

je mag ook veiligheidsogen gebruiken, daarnaast heb je dan wit garen nodig. 

zwart voor mond 

 

Als je hem in regenboog kleur gaat haken, haak dan telkens 4 rijen met 1 kleur. Als je kleur 

wisselt doe je dat aan de zijkant, daar waar je de rij sluit. Haak dan de laatste lus die je 

doorhaalt met de nieuwe kleur. Begin met donkerblauw. 

Als je hem in 1 kleur haakt kun je tot en met rij 14 gewoon doorhaken. 

Als je hem bijvoorbeeld in 2 kleuren wilt haken Haak dan het onderste (dit) gedeelte ook in 1 kleur. en verwisselen we kleur in 

rij 15.  

Mocht je nu bang zijn dat je erg los haakt waardoor de vulling naar buiten kan komen dan kun je hem ook in vasten haken. 

Haak dan 2 rijen vasten voor elke rij stokjes. 

Ik heb hem gehaakt met Scheepjes colorcrafter. Maar elk ander garen zoals in de beschrijving is prima. Hij kan dan kleiner of 

groter uitvallen. Dat geeft niets. 

Haaknaald 4 

 

Gebruikte haaksteken: 

v = vaste 

st. = stokje 

h.v. = halve vaste 

st.al = stokje in achterste lus 

 

Beschrijjving 

 

LICHAAM   

1.  Haak een ketting van 36 l.  

2. 2 st. in 3e steek vanaf haaknaald, 32 x 1 st., 3 st. in laatste steek. Haak aan de andere kant van de lossenketting verder, 

32 x 1 st., 1 st. bij de eerste 2 st. in. afsluiten met h.v. in boogje 1ste st.  

3. 2 l., 1 st. in 1ste steek, 69 x 1 st. rondom haken. Afsluiten met h.v. in boogje 2 l.  

4. tot en met rij 14, herhaal 3. 

            15.  Deze rij haak je alleen in de achtetste lussen van de steek. Hierdoor ontstaat er een              

                   lijntje wat buik en hoofd aangeeft. 2 l., 1 st. in 1ste steek, 69 x 1 st. rondom haken.   

                  Afsluiten met h.v. in boogje 2 l. 
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           16 en 18. Deze haak je weer gewoon door beide lussen.  2 l., 1 st. in 1ste steek, 69 x 1 st.       

                             rondom haken. Afsluiten met h.v. in boogje 2 l. 

           19. 2 l. Nu gaan we minderen. Haak de eerst de twee st. Samen. Haak 30x 1 st. Haak nu         

                         2x 2 steken samen. 30 x 1 st. En de laatste 2 steken weer samen haken.  

           20. 2 l. ook deze rij weer minderen op dezelfde manier dan bij rij 19.  

            21 tot en met 24. 2 l., 1 st. in 1ste steek, 65 x 1 st. rondom haken. Afsluiten met h.v. in boogje 2 l.  

 

Stop nu eerst met dit deel. Hij moet open blijven om de ogen en mond er op te kunnen maken. 

Laat een lange draad hangen om hem later dicht te haken.  

 

ARMEN EN BENEN (haak er van elk 2) 

 

de beschrijving van de armen en benen is bijna gelijk. alleen rij 7 vervalt bij de armen. 

 

1. 6 v. in magische ring (kun je geen magische ring haak dan 2 l. en haak 6 v. in de eerste l. 

2. 2 v. in elke steek (12) 

3. *1 v. 2 v. in 1 st.*. tussen *.* herhaal dit tot eind (18) 

4. *1 v., 1 v., 2 v. in 1 st.*. tussen *.* herhalen tot eind (24) 

5. 24x 1 v.  

6. 24x 1 v. 

7. 24x 1v. deze rij haken voor de benen niet voor de armen 

8. *1 v. 1 v., (minderen) 2 v samenhaken .* herhaal tot eind (18) 

9. 1 v. 2 v. samenhaken. herhaal tot eind (12) 

10. tot en met 14. haak 2 l., we gaan verder met stokjes. haak op elke steek een stokje, sluit af met h.v. (12) 

15. hecht af. vul de handjes en voetjes op, dus alleen het bolletje niet het gedeelte met vasten. 

ZAK 

Haak een ketting van 28 lossen. Haak stokjes over deze ketting, begin in de 3e l. vanaf haaknaald. (26) 

Haak vervolgens 9 rijen met stokjes. 

Als je de knuffel in kleurenstrepen heb gehaakt, haak dan 2 rijen in onderste kleur en houd vervolgens de kleur aan die je hebt 

gebruikt.  

 

OGEN (haak 2) 

 

                    begin met zwart. haak 5 v. in een magische ring. 

1. haak in elke v. 2 v.. (10) 

2. verander naar wit. haak 2 stokjes in elke v. (20) sluit de ronde met h.v. in eerste st.  

3. hecht de draden af. maar maak met 1 van de witte draden nog een wit stukje in het zwarte gedeelte. 
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IN ELKAAR ZETTEN. 

1. vul de voeten op zoals beschreven. naai de benen vast zo'n 5 stokjes vanaf de kant 

2. vul de armen op zoals beschreven. naai de armen er aan, direct onder de rij waar je in de achterste lus hebt gehaakt. 

3. naai de zak achterop. begin op de 3e rij vanaf onderkant. Heb je in kleuren gehaakt, volg dan de kleuren, zodat hij 

precies matched. 

4. naai de ogen op, er zitten ogenveer 8 stokjes tussen de beide ogen.  

5. borduur de mond. Hij loopt ongeveer van halverwege oog tot halverwege oog. over twee rijen vasten. 

6. hecht een draad aan midden boven het zakje op de rug. haak 16 l. en hecht af naast de aanhechting. nu heb je een lusje 

voor een knoop. 

7. vul de pop op. het is niet de bedoeling dat hij ton rond wordt, gewoon een stevig zacht kussengevoel. (daardoor blijft 

de vulling wel zitten ondanks de stokjes) 

8. haak de bovenkant dicht door h.v. , haak hiervoor door alle vier lusjes, dus 2 achterkant, 2 voorkant, tot 1 

9. mocht je de pop nog willen versieren, haak dan een bloem en naai die op zijn hoofd of buik. 
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Dit patroon is ontworpen voor Troostdekentje. Troostdekentje is een groep mensen die in verschillende Provincies 

troostdekentjes, knuffels en zorgvriendjes uitgeeft aan kinderen die het moeilijk hebben. Ook wordt er meegehaakt aan andere 

acties mocht dat zo uitkomen. Dit alles wordt gehaakt door vrijwilligers. De groep is afhankelijk van donaties en giften van 

bollen garen. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die belangeloos spulletjes haken. Zoek voor meer informatie in jouw omgeving 

naar troostdekentje. Ikzelf verzorg de aanvragen voor TroostdekentjeDrenthe. 
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