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Gratis aanvulling op het boek Peuterstoel haken deel 1



Door Anja Toonen

Dit ontwerp is een gratis aanvulling op het boek Peuterstoel haken deel 1.
In dit ontwerp wordt verwezen naar de basis-onderdelen die in het boek Peuterstoel haken deel 1 beschreven staan.

Het is alleen mogelijk om deze hoes te haken als je ook het boek Peuterstoel haken deel 1 hebt.

Voor algemene tips, technieken, informatie over het materiaalgebruik en afkortingen zie blz. 6 en 7 van het boek.
 

De peuterstoel waarvoor ik deze hoes ontworpen heb.
Verkrijgbaar in mijn webshop:

https://www.haakpret.nl/nl/peuterstoel.html
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Wat is er mooier dan iets unieks te maken? Iets creëren met je eigen handen.

In dit boek vind je ontwerpen die je helpen om met je eigen creativiteit aan de slag te gaan.

Dit is een basis waarmee je eindeloos de mooiste unieke ontwerpen kunt haken!
Gebruik je eigen kleuren en materialen en varieer naar hartelust voor de prachtigste creaties!

Geen enkel handwerk is identiek en daardoor bij voorbaat al uniek en waardevol.
Kijk voor alle titels van Anja Toonen en de gebruikte materialen op www.haakpret.nl.

Veel creativiteit en Haakpret gewenst!

Anja Toonen

© Haakpret Veghel / Anja Toonen
Illustraties, ontwerp en beschrijving: Anja Toonen

Auteur: Anja Toonen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-
bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of 
enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
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Gebruikte materialen

Voor een goed passende maat hoes om de peuterstoel is het belangrijk dat er eerst een proeflap gehaakt wordt! 
Kijk hiervoor op blz. 11.

Basis van Chunky Monkey  - naald 5  

Zitting, lijf, armen, kop, staart en poten 
5x 100g lichtbruin 1710 Camel
Neus rest donkerbruin 1004 Chocolate

Fluffy garen

Sweetheart soft – naald 5

Snuit, oren, handjes en voetjes 
1x 100g licht zalm 005
Zitting, lijf, armen, kop, staart en poten 
4x 100g lichtbruin 006

IJzerdraad  1,5 - 2 mm

115cm

Safety eyes

Set van 2 zwart 18mm 
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De verwijzingen zijn gericht op het boek Peuterstoel haken - deel 1. tenzij anders vermeld.

Zit tinghoes  Z it tinghoes  lichtbruin Chunky Monkey

Volg de beschrijving van zittinghoes nummer 3 op blz. 15. Haak een proeflap voor het goede formaat, blz. 11.

Lijf   L i jf   lichtbruin Chunky Monkey

Volg de beschrijving van het lijf van hond Holly op blz. 110.

Vastzetten van het lijf aan de zittinghoes
Op maat maken en bevestigen van de ijzerdraad
Bevestigen van het complete lijf met zittinghoes op de peuterstoel
Volg voor alle bovenstaande handelingen de beschrijving van hond Holly op blz. 111.

Nek  Nek  lichtbruin Chunky Monkey

Volg de beschrijving vande nek van hond Holly op blz. 111.

Vastzetten van de nek op het lijf 
Volg de beschrijving van hond Holly op blz. 111.
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Vacht hakenVacht haken

Volg de algemene beschrijving voor het haken van vacht op blz. 14 en voor zitting nummer 3 op blz. 16.
Het is de bedoeling dat de vacht dekkend genoeg is zodat je de onderlaag niet meer ziet.
Dit bereik je met Sweetheart Soft en dezelfde naald als de basis mee gehaakt is door als volgt de vacht te haken op de 
zichtbare lussen:
• 2l – 1hv op elke tweede voorste lus en op elke toer  voorste lussen.

Mocht dit onvoldoende dekkend zijn dan kun je af en toe 2l – 1hv op elke voorste lus te haken. 

KopKop
Lichtbruin Chunky Monkey, start met de basis van de snuit

1 9l
2 start in de 2e losse vanaf de naald; 1dv – 6v – 1dv – haak verder op de andere kant van de lossenketting; 1dv – 6v 

– 1dv  /20, markeren en verder rond haken
Vanaf nu alles haken op de achterste lussen, op de voorste lussen wordt nadien vacht gehaakt.

3 2x (1dv) – 7v – 3x (1dv) – 7v – 1dv  /26
4 1dv – 1v – 1dv – 8v – 2x (1dv – 1v) – 1dv – 8v – 1dv 

– 1v  /32
5 1v – 1dv – 2v – 2x (1dv – 3v) – 2x (1dv – 2v) – 2x 

(1dv – 5v) – 1dv – 1v  /40
6 1dv – 2v – 1dv – 14v – 1dv – 2v – 1dv – 18v  /44
7 7v – 1dv – 11v – 1dv – 9v – 1dv – 11v – 1dv – 2v  

/48
8 3v – 2x (1dv – 10v) – 1dv – 12v – 1dv – 9v  /52
9 + 10  52v
11 38v – 2x (1dv – 3v) – 1dv – 5v  55
12 35v – 1dv – 5v – leg hier een markeerdraad neer 

voor een oog – 1dv – 4v – 1dv – leg hier een 
markeerdraad neer voor een oog – 5v – 1dv – 2v  
/59

13 15v – 1vm – 16v – 2x (1dv – 5v) – 1dv – 6v – 1dv – 
5v – 1dv  /63

14 8v – 2x (1vm – 12v) – 1dv – 6v – 1dv – 7v – 1dv – 6v 
– 1dv – 4v  /65

15 14v – 1vm – 22v – 3x (1dv – 8v)  /67
16 7v – 1vm – 12v – 1vm – 19v – 2x (1dv – 11v)  /67
17 67v
18 13v – 1vm – 52v  /66
19 t/m 21  66v

22 13v – 1vm – 31v – 1vm – 18v  /64
23 6v – 1vm – 12v – 1vm – 16v – 1vm – 12v – 1vm – 

10v  /60
24 8v – 1vm – 6v – 1vm – 20v – 1vm – 6v – 1vm – 12v  

/56
25 11v – 1vm – 19v – 2x (1vm – 5v) – 1vm – 8v  /52
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26 5v – 1vm – 10v – 1vm – 14v – 1vm – 6v – 1vm – 9v  
/48

27 2v – 2x (1vm – 6v) – 1vm – 7v – 3x (1vm – 5v)  /42

28 3v – 1vm – 4v – 1vm – 3v – 1vm – 10v – 2x (1vm – 
2v) – 1vm – 6v  /36

29 3x (3v – 1vm) – 7v – 2x (1vm – 2v) – 1vm – 4v  /30

Omdat de Safety Eyes pas aangebracht worden nadat de vacht op de kop gehaakt is laat je nu het haakwerk rusten en 
brengt eerst de vacht aan op de snuit.
Borduur hiervoor met de lichtzalm Sweetheart Soft de contouren op de kop.
Kijk naar de foto’s voor de vorm.
Onderkant tot beide puntjes naast de ogen verloopt over de 12e rij voorste lussen vanaf toer 1 gezien. 
Volg toer 12 tot iets onder de hoogte van de markering van de ogen.
Voor de bogen boven de ogen is het bovenste deel tot ongeveer de 6e rij boven de markering van het oog en het 
laagste puntje middenvoor komt tot de 13e rij vanaf toer 1.

Na het borduren van de contouren haak je de vacht op de snuit binnen deze contouren zoals vermeld op blz. 7 van 
deze beschrijving.
Voor de snuit start je op toer 1, hier zijn geen voorste lussen zichtbaar, steek de naald achter de lossen van toer 1 
langs om vacht te haken. Als je start op de eerste voorste lus dan zal dit deel rondom toer 1 open en kaal blijven. 
Haak vervolgens tot en met de 12e rij voorste lussen: 2l – 1hv op elke 2e voorste lus van elke toer. 
Haak losjes om te voorkomen dat de vacht te open blijft. Eventueel kun je ook wat vaker op elke voorste lus haken en 
niet op elke 2e voorste lus, let wel, dit zal meer garen nodig hebben.
Voor het deel boven de ogen haak je eerst over de buitenrand die je geborduurd hebt en daarna vul je dit gebied 
door over de rijen voorste lussen heen te haken.

Breng de Safety Eyes aan op de plek van de markering in toer 12, vul de kop en haak verder.

30 3x (2v – 1vm) – 6v – 2x (1vm – 1v) – 1vm – 4v  /24
31 8x (1vm – 1v)  /16
32 8x (1vm)  /8, afhechten 

Haal de markeerdraad door de 8 achterste lussen 
en trek deze aan.
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Haak vacht over alle resterende zichtbare lussen als volgt:
3l – 1hv op elke 2e voorste lus van elke toer.
Trek met een lange draad de ogen een beetje in de kop door van de onderkant kop naar de onderkant van elk oog op 
en neer te steken en de draad aan te trekken tot je tevreden bent met het resultaat (foto 3 onder). Fixeer de draad.

Trek de zijkanten van de kop iets naar elkaar toe. Steek met lange sterke draad via het puntje bruin dat in het beige 
gelaat valt in de kop (foto 3 onder) naar het puntje aan de andere kant. Steek op en neer en trek de draad aan tot je 
tevreden bent met het resultaat. Fixeer de draad.

Neus  Neus  donkerbruin Chunky Monkey

1 5l
2 start in de 2e losse vanaf de naald; 1dv – 2v – 1dv – haak verder op de andere kant van de lossenketting; 1dv – 2v 

– 1dv  /12, markeren en verder rond haken
3 2x (1dv – 5v)  /14
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4 14v, afhechten

Zet de neus vast over 4 vachtribbels.
Tussen bovenkant neus en onderkant Safety Eyes blijven 2 vachtribbels zichtbaar.

Oren  Oren  
Lichtbruin Chunky Monkey

1 8v in een verstelbare ring, markeren en rond haken 
Alles haken op de achterste lussen.

2 8x (1dv)  /16
3 8x (1dv – 1v)  /24
4 2v – 3x (1dv – 5v) – 1dv – 3v  /28

5 + 6  28v
7 3v – 1vm – 4v – 1vm – 6v – 1vm – 4v – 1vm – 3v  

/24, afhechten 
De toerwissel is zijkant oor.

Vacht op de oren
Haak vacht met lichtbruin Sweetheart Soft op alle voorste lussen als volgt: 
• 1hv op elke voorste lus van elke toer  

(losjes haken)

Vouw de oren plat, toerwissel is zijkant oor.
Zet de oren vast op de zijkant van de kop.  
Bovenkant oor gelijk houden met de ogen.

Vastzetten van de kop op de nek

Volg de algemene beschrijving op blz. 23.
Prik de uitstekende delen ijzerdraad door de onder-
kant de kop in de kop, lichtjes draaien tot de ijzerdraad 
ruimte tussen de vasten vindt en niet forceren. 
Neem afstand en kijk of de kop een goede positie 
heeft op de nek.
Eventueel de ijzerdraad op een andere plek in de kop 
prikken tot je tevreden bent met de positie van de kop 
op de nek. 
Speld de laatste toer van de nek aan de kop. 
Vul de nek alvorens compleet vast te zetten.
Tevreden, dan de nek uitgerekt vast zetten.
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Armen en poten  Armen en poten  lichtbruin Chunky Monkey

Volg de beschrijving voor de armen en poten van Holly hond op blz. 115 en 116.

Vacht op de armen
Start op de handjes met licht zalm Sweetheart Soft en haak over de eerste 9 rijen voorste lussen:
• 1hv op elke voorste lus van elke toer.
Daarna haak je verder met bruin Sweetheart Soft voor de armen:
• 3l – 1hv op elke tweede voorste lus van elke toer.

Vacht op de pootjes
Haak met lichtzalm Sweetheart Soft op alle voorste lussen;
• 1hv op elke voorste lus.

Vastzetten van de armen 
Volg de algemene beschrijving van het vastzetten van de armen op blz. 24. 
Het is moeilijk te zien wat je doet door de vacht. 
Speld de armen eerst vast, neem afstand en bekijk de positie tot je tevreden bent, dan pas vast zetten.

StaartStaart
Lichtbruin Chunky Monkey

1 6v in een verstelbare ring, markeren en verder rond 
haken 
Vanaf nu alles alleen op de achterste lussen haken.

2 6x (1dv)  /12
3 + 4  12v

5 2x (1vm – 4v)  /10, tussentijds vullen
6 10v
7 2v – 1vm – 3v – 1vm – 1v  /8
8 t/m 42   8v, tussentijds vullen 

Afhechten.

Vacht op de staart
Haak met lichtzalm Sweetheart Soft op alle voorste lussen:
• 1hv op elke voorste lus.

Zet de laatste toer van de staart vast, midden achter op het lijf.





Meer Haakpret Beleven? 

Kijk op onze website voor alle actuele haakboeken & 
losse haakpatronen van Anja Toonen...

... en varieer eindeloos met ons uitgebreide assortiment garens & 
alle benodigdheden voor jouw unieke creaties!  

Ons ontwerp, jouw creativiteit! 

 www.Haakpret.nl

... Make it your own!  



Veel creativiteit en Haakpret gewenst!

Meer boeken van Anja Toonen én 
al je haakbenodigdheden:

www.haakpret.nl
info@haakpret.nl

facebook.com/haakpret
instagram.com/haakpret

etsy.com/HaakpretNL

© Haakpret


