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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.

Tissa  - naald 4  

Zitting, kop, armen en poten 7x 50g lichtgrijs 0058
Voorkant oren en zolen van de poten 
4x 50g lichtroze 0009
Oogdelen en streepje in de top 1x 50g wit 0001 
Top, basis zitting en schoentjes 5x 50g groen 0016

Catona

Wimperstreep rest Catona zwart 110

Fluffy garen

Furry Tales – naald 4

Rok, randje nek en schoentjes 
2x 100g groen Frog Prince 986

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  groen

Volg de beschrijving van zittinghoes met bont, nummer 2 op blz. 13.
Haak eerst een proeflap voor het juiste formaat. Kijk hiervoor op blz. 11.

Lijf  ef fen met bontrok  L i jf  ef fen met bontrok  

Volg toer 1 t/m 32 van de beschrijving van het lijf van George Giraffe op blz. 52.

Start met groen, toer 1 t/m 4 groen en daarna herhalen: 
• 2 toeren wit – 4 toeren groen.
Na toer 30 wit afhechten en de rest van het lijf haken met groen.
Na toer 32 markeren en verder rond haken.

33 1v – 1dv – 48v – 1dv – 49v  /102 34 2v – 1dv – 48v – 1dv – 50v  /104

Volg voor de rest van het lijf de beschrijving van Bella beer op blz. 43. Start met toer 35.

Vastzetten van het lijf aan de zittinghoes
Volg de beschrijving van Bella beer op blz. 44.

Bont en bontrok haken op de lussen van de zitting en onderkant lijf
Volg voor het haken van het bont de beschrijving op blz. 14 en verder. Haak met groene Furry Tales.

Op maat maken en bevestigen van de ijzerdraad
Volg hiervoor de algemene beschrijving op blz. 18. 
De twee uitstekende delen van het ijzerdraad worden 10cm lang.

Bevestigen van het complete lijf met zittinghoes op de peuterstoel
Volg hiervoor de algemene beschrijving op blz. 20.
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Nek  Nek  

Volg de beschrijving van de nek op blz. 21.
Start met groen voor een boordje en kleurwissel naar grijs voor de nek.
Haak ook toer 3 op de achterste lussen van toer 2 en haak nadien een randje met Furry tales op de voorste lussen van 
toer 2:
• 3l – 1hv op elke tweede voorste lus.

Vastzetten van de nek op het lijf 
Volg de beschrijving op blz. 23.

Witte oogdelenWit te oogdelen

1 8v in een verstelbare ring, sluit de ring niet volledig maar laat een gaatje open voor het doorvoeren van een 
Safety Eye, sluit de toer met 1hv

2 1l – (1v – 1hst) in 1 – (1hst – 1v) in 1 – 1hv, de rest van de toer overslaan, afhechten.

KopKop
Start met de dubbelwandige slurf

1 6v in een verstelbare ring, markeren en verder rond 
haken

2 6x (1dv)  /12
3 6x (1dv – 1v)  /18
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4 6x (2v – 1dv)  /24
5 1v – 5x (1dv – 3v) – 1dv – 2v  /30
6 haak op de voorste lussen; 30v
7 + 8  30v
9 1vm – 28v  /29

10 t/m 12  29v
13 haak op de voorste lussen; 14v – 1vm – 13v  /28
14 t/m 16  28v
17 8v – 1vm – 18v  /27
18 t/m 20  27v
21 haak op de voorste lussen; 18v – 1vm – 7v  /26
22 t/m 24  26v
25 2v – 1vm – 22v  /25
26 t/m 28  25v
29 haak op de voorste lussen; 15v – 1vm – 8v  /24

30 t/m 32  24v
33 9v – 1vm – 13v  /23
34 t/m 36  23v
37 haak op de voorste lussen; 20v – 1vm – 1v  /22
38 t/m 40  22v
41 4v – 1vm – 16v  /21
42 t/m 44  21v
45 haak op de voorste lussen; 14v – 1vm – 5v  /20
46 t/m 48  20v
49 1vm – 18v  /19
50 t/m 52  19v
53 haak op de voorste lussen; 19v
54 t/m 59  19v
60 haak op de voorste lussen; 19v

Keer het haakwerk binnenste buiten, achterkant haakwerk wordt buitenkant van de slurf, de lussen zijn zichtbaar aan 
de buitenkant (foto 1).

61 haak de achterste lussen van toer 60 samen met de achterste lussen van toer 59 (foto 2); 2v – 3x (1dv – 4v) – 1dv 
– 1v  /23

62 haak op de achterste lussen; 23v
63 t/m 68  23v

In de volgende toer haak je de 23 vasten van toer 68 samen met de 19 achterste lussen van toer 52 binnenkant slurf. 
Hiervoor haak je verdeeld over de toer 4x twee achter elkaar liggende vasten van toer 68 samen met dezelfde achter-
ste lus van toer 52. 
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Dus je haakt de eerste van deze twee vasten samen met lus X en daarna haak je de volgende vaste samen met de-
zelfde lus X. 
In de toer staat dit vermeld als: haak 2v samen met 1 achterste lus.
Herhaal wat tussen de * - * tekens staat.

69 2v – 3x * (haak 2v samen met 1 achterste lus) – 4v *  – (haak 2v samen met 1 achterste lus) – 1v  /23
70 t/m 72  23v
73 1dv – 22v  /24
74 t/m 76  24v

In de volgende toer haak je de vasten van toer 76 samen met de zichtbare lussen van toer 44, tussentijds heel mild 
vulling tussen beide lagen aanbrengen. Let op, het mag niet bol gaan staan.
Herhaal dit voor alle volgende ribbels van de slurf.

77 haak toer 76 samen met de achterste lussen; 2v – 3x * (haak 2v samen met 1 achterste lus) – 4v *  – (haak 2v 
samen met 1 achterste lus) – 2v  /24

78 16v – 1dv – 7v  /25
79 + 80  25v
81 6v – 1dv – 18v  /26
82 t/m 84  26v
85 haak toer 84 samen met de achterste lussen; 2v – 4x * (haak 2v samen met 1 achterste lus) – 4v *  /26
86 22v – 1dv – 3v  /27
87 + 88  27v
89 11v – 1dv – 15v  /28
90 t/m 92  28v
93 haak toer 92 samen met de achterste lussen; 3v – 3x * (haak 2v samen met 1 achterste lus) – 5v *  – (haak 2v 

samen met 1 achterste lus) – 2v  /28
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94 17v – 1dv – 10v  /29
95 + 96  29v
97 2v – 1dv – 26v  /30
98 t/m 100  30v
101 haak toer 100 samen met de achterste lussen; 3v – 3x * (haak 2v samen met 1 achterste lus) – 5v *  – (haak 2v 

samen met 1 achterste lus) – 4v  /30
102 20v – 1dv – 9v  /31
103 + 104  31v
105 10v – 1dv – 20v  /32
106 t/m 108  32v
109 haak toer 108 samen met de achterste lussen; 3v – 3x * (haak 2v samen met 1 achterste lus) – 6v *  – (haak 2v 

samen met 1 achterste lus) – 3v  /32
110 16v – 1dv – 15v  /33
111 + 112  33v
113 1dv – 32v  /34
114 t/m 116  34v
117 haak toer 116 samen met de achterste lussen; 4v – 3x * (haak 2v samen met 1 achterste lus) – 6v *  – (haak 2v 

samen met 1 achterste lus) – 4v  /34
118 1v – 1dv – 7v – 1dv – 2v – 4x (1dv – 4v) – 1dv – 1v  /41
119 6v – 1dv – 8v – 1dv – 2v – 1dv – 4v – 1dv – 6v – 1dv – 4v – 2x (1dv – 2v)  /48
120  5v – 1dv – (2hst – 1st) in 1 – (1st – 2hst) in 1 – 1dv – 6v – 1dv – 3v – 1dv – 5v – leg een markeerdraad neer voor 

een oog – 5v – 1dv – 5v – leg een markeerdraad neer voor een oog – 6v – 1dv – 3v – 1dv – 1v  /59
121  8v – 1dv – 2v – 1dv – 12v – 1dv – 10v – 1dv – 1dv – 7v – 1dv – 10v – 1dv – 4v  /65
122  5v – haak op de achterste lussen; 6x (1vm) – haak verder op de hele vaste; 7v – 1dv – 4v – 4x (1dv – 6v) – 1dv – 

4v – 1dv – 2v  /66
123  4v – 4x (1vm) – 9v – 1dv – 1v – 1dv – 11v – 1dv – 10v – 1dv – 11v – 1dv – 1v – 1dv – 5v  /68
124   5v – 1vm – 8v – 1dv – 7v – 1dv – 12v – 1dv – 6v – 1dv – 12v – 1dv – 7v – 1dv – 3v  /73
125   19v – 1dv – 12v – 2x (1dv – 9v) – 1dv – 12v – 1dv – 7v  /78
126   17v – 1dv – 22v – 1dv – 8v – 1dv – 22v – 1dv – 5v  /82
127   36v – 2x (1dv – 10v) – 1dv – 23v  /85
128   85v
129   49v – 1dv – 35v  /86
130   44v – 1dv – 11v – 1dv – 29v  /88

131   88v
132   46v – 1dv – 8v – 1dv – 32v  /90
133   90v
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134   41 – leg hier een markeerdraad neer voor het linker oor – 24v – leg hier een markeerdraad neer voor het 
rechter oor – 25v  /90

135   8v – 1vm – 43v – 1vm – 35v  /88
136   46v – 1vm – 9v – 1vm – 29v  /86
137   51v – 1vm – 33v  /85
138  20v – 1vm – 60v – 1vm – 1v  /83
139  43v – 1vm – 12v – 1vm – 24v  /81
140  1vm – 15v – 2x (1vm – 30v)  /78
141  8v – 1vm – 28v – 1vm – 15v – 1vm – 21v  /75
142  18v – 1vm – 25v – 1vm – 26v – 1vm  /72
143   21v – 1vm – 16v – 1vm – 8v – 1vm – 16v – 1vm – 

3v  /68

144   2v – 1vm – 10v – 1vm – 26v – 1vm – 24v  /65
145   7v – 1vm – 25v – 1vm – 9v – 1vm – 18v  /62
146   1vm – 12v – 1vm – 13v – 2x (1vm – 7v) – 1vm – 

13v  /57
147   6v – 1vm – 22v – 1vm – 7v – 1vm – 16v  /54
148   1vm – 10v – 1vm – 13v – 1vm – 10v – 1vm – 13v  

/50
149  5v – 1vm – 23v – 1vm – 18v  /48 

Steek de Safety Eyes door het gaatje in toer 1 van het oogdeel en daarna door de kop op de plek van de markering in 
toer 120. Zet ze vast.
De witte oogdelen komen aan de zijkant van elk oog, richting het oor.

150   6x (1vm – 6v)  /42, vullen
151   3v – 5x (1vm – 5v) – 1vm – 2v  /36
152   6x (1vm – 4v)  /30
153   2v – 5x (1vm – 3v) – 1vm – 1v  /24

154  6x (1vm – 2v)  /18
155  6x (1v – 1vm)  /12
156  6x (1vm)  /6, afhechten

Zet de witte oogdelen vast op de kop.
Borduur 2x met dubbele zwarte draad Catona over de bovenkant van de Safety Eyes en het witte oogdeel heen. 
Zet de 4 draden boven de veiligheidsogen vast met zwart naaigaren zodat ze niet over de ogen schuiven.
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OrenOren
De oren bestaan uit een roze voorkant en grijze achterkant.
Start met de roze voorkant en haak het linker en rechter oor.

Rechter oor roze voorkant

1 17l
2 start in de 2e losse vanaf de naald; 1dv – 14v – 1dv – haak verder op de ander kant van de lossenketting; 1dv – 

14v – 1dv  /36, markeren en verder rond haken
3 (4v in 1) – 15hst – (3hst in 1) – 2v – 1dv – 16v  /42
4 2x (1dv – 1v) – 1dv – 15hst – (3hst in 1) – 2x (2v – 1dv) – 15v  /49
5 2v – (3v in 1) – 2v – 1dv – 3v – 15hst – (3hst in 1) – 5v – 1dv – 3v – 1dv – 14v  /56
6 4v – (3v in 1) – 8v – 16hst – (3hst in 1) – 7v – 1dv – 18v  /61
7 6v – (3v in 1) – 9v – 16hst – (3hst in 1) – 10v – 1dv – 2v – 1dv – 14v  /67
8 7v – (3v in 1) – 11v – 16hst – (3hst in 1) – 9v – 1dv – 4v – 1dv – 16v  /73
9 6v – 1dv – 3v – 1dv – 12v – 15hst – (3hst in 1) – 9v – 1dv – 4v – 1dv – 19v  /79

10 9v – 1dv – 16v – 15hst – (3hst in 1) – 9v – 1dv – 4v – 1dv – 22v  /84
11 8v – 1dv – 4v – 1dv – 14v – 15hst – (3hst in 1) – 13v – 1dv – 26v  /89
12 12v – 1dv – 18v – 16hst – haak op de voorste lussen; (3hst in 1) – 17v – haak verder op de hele vasten; 1dv – 23v  

/93
13 9v – 1dv – 6v – 1dv – 32v – 1dv – 16v – 1dv – 7v – 1dv – 18v  /98
14 14v – 1dv – 18v – 1dv – 17v – (3v in 1) – 15v – 1dv – 7v – 1dv – 22v  /104
15 2x (10v – 1dv) – 13v – 1dv – 2v – leg voor de roze voorkant van het oor hier een markeerdraad neer – 16v – 1dv – 

20v – 1dv – 9v – 1dv – 18v  /110
Roze voorkant oor afhechten.

Linker oor roze voorkant 

1 17l
2 start in de 2e losse vanaf de naald; 1dv – 14v – 1dv – haak verder op de ander kant van de lossenketting; 1dv – 

14v – 1dv  /36, markeren en verder rond haken
3 (4v in 1) – 16v – 1dv – 2v – (3hst in 1) – 15hst  /42
4 2x (1dv – 1v) – 1dv – 15v – 2x (1dv – 2v) – 1dv – 14hst – (2hst in 1)  /49
5 2x (2v – 1dv) – 20v – 1dv – 6v – 1dv – 14hst – (2hst in 1)   /54
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6 5v – (3v in 1) – 21v – 1dv – 2v – 1dv – 7v – 1dv – 14hst – (2hst in 1)  /60
7 1dv – 3v – 1dv – 4v – 1dv – 21v – 1dv – 3v – 1dv – 7v – 1dv – 16hst  /66
8 1dv – 8v – 1dv – 3v – 1dv – 19v – 1dv – 4v – 1dv – 10v – 1dv – 16hst  /72
9 1dv – 8v – 1dv – 3v – 1dv – 26v – 1dv – 4v – 1dv – 9v – 1dv – 16hst  /78

10 1dv – 8v – 1dv – 4v – 1dv – 6v – 1dv – 20v – 1dv – 4v – 1dv – 13v – 1dv – 16hst  /85
11 1dv – 14v – 1dv – 34v – 1dv – 17v – 1dv – 16hst  /89
12 1dv – 13v – 1dv – 36v – 1dv – 3v – haak op de voorste lussen; 17v – 1dv – haak verder op de hele vaste; 16hst  

/93
13 1dv – 19v – 1dv – 36v – 1dv – 4v – 1dv – 13v – 1dv – 16v  /98
14 1dv – 14v – 1dv – 9v – 1dv – 27v – 1dv – 9v – 1dv – 17v – 1dv – 16v  /104
15 1dv – 21v – 1dv – 10v – 1dv – 4v – leg voor de roze voorkant van het oor hier een markeerdraad neer – 24v – 1dv 

– 8v – 1dv – 15v – 1dv – 16v  /110 
Roze voorkant oor nu afhechten.

Rechter oor grijze achterkant
Volg de beschrijving van het linker oor roze voorkant.

1 t/m 11  idem linker oor roze voorkant.

In toer 12 haak je de 18 vasten van toer 11 van het grijze deel samen met de achterste lussen van toer 12 van het 
roze deel (rechter oor). Leg hiervoor van beide delen de achterkant van het haakwerk tegen elkaar aan, roze rechter 
voorkant oor achter en grijze rechter achterkant oor voor. Insteken in de grijze vaste en daarna de achterste lus van 
het roze deel. Start op alleen het grijze deel. Foto’s zie volgende blz.

12 1dv – 13v – 1dv – 36v – 1dv – 3v – haak de volgende 18 vasten van toer 11 samen met de 18 lussen aan de 
achterkant van de roze voorkant van het oor; 17v – 1dv – haak verder op alleen grijze vasten; 16hst  /93

13 t/m 15  idem beschrijving linker oor roze voorkant.

Haak nu de achterkant van het oor samen met de roze voorkant. 
Het grijze deel is voorkant haakwerk. 
Insteken in de eerstvolgende vrije grijze vaste en daarna de vaste links van de markeerdraad in toer 15 van het roze 
rechter voorkant oor. Foto’s zie volgende blz.
Aan de bovenkant van het oor ontstaat een tunneltje, dat deel vullen.

16 1dv – 19v – 1dv – 49v – vanaf hier ontstaat de tunnel aan de bovenkant van het oor, vul deze – 1dv – 22v – 1dv – 
stop met vullen, einde tunnel – 16v  /114, afhechten
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Linker oor grijze achterkant
Volg de beschrijving van het rechter oor roze voorkant.

1 t/m 11  idem rechter oor roze voorkant.

In toer 12 haak je de 18 vasten van toer 11 van het grijze deel samen met de achterste lussen van toer 12 van het roze 
deel (linker oor). Leg hiervoor van beide delen de achterkant van het haakwerk tegen elkaar aan, roze linker voorkant 
oor achter en grijze linker achterkant oor voor. Insteken in de grijze vaste en daarna de achterste lus van het roze 
deel. Start op alleen het grijze deel.

12 12v – 1dv – 18v – 16hst – haak de volgende 18 vasten van toer 11 samen met de 18 de zichtbare lussen van de 
roze binnenkant; (3hst in 1) – 17v – haak verder op alleen de vasten van toer 11 van het grijze deel; 1dv – 23v  
/93

13 t/m 15  idem beschrijving rechter oor roze voorkant.
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Haak nu de achterkant van het oor samen met de roze voorkant. Het grijze deel is voorkant haakwerk. 
Insteken in de eerstvolgende vrije grijze vaste en daarna de vaste links van de markeerdraad in toer 15 van het roze 
linker voorkant oor.
Aan de bovenkant van het oor ontstaat een tunneltje, dat deel vullen.

16 14v – 1dv – 23v – 1dv – 18v – 1dv – vanaf hier ontstaat de tunnel aan de bovenkant van het oor, vul deze – 24v – 
1dv – stop met vullen, einde tunnel – 27v  /114, afhechten.

Speld en zet de oren vast over toer 34, bovenkant oor waar de vulling zit grenst aan de markeerdraad. Het hele rechte 
stuk tussen de meerderingen in toer 16 vastzetten op toer 34. Zie foto 1 t/m 3.

Trek met dubbele draad de bovenkant van de oren wat in de kop door op en neer te steken vanaf het punt waar de 
ene markeerdraad in de kop zat naar de andere markeerdraad.
Steek de draad door de bovenkant van het oor weer terug in de kop naar het andere oor en herhaal dit. 
Trek de draad aan tot je tevreden bent. Zie foto 3 t/m 6.
Fixeer de draad.
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Vastzetten van de kop op de nek

Volg de algemene beschrijving op blz. 23. 
Voorkant van de nek komt tussen toer 131 en 132 van de kop. 
Achterkant nek tussen toer 144 en 145 van de kop.
Zijkanten nog 4 vasten van de kop tussen onderkant oor en nek zichtbaar laten.
Markeer dit gebied met spelden en prik de uitstekende delen ijzerdraad door de onderkant de kop in de kop, lichtjes 
draaien tot de ijzerdraad ruimte tussen de vasten vindt en niet forceren. 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.

Staart  Staart  grijs Tissa

1 6v in een verstelbare ring, markeren en verder rond 
haken

2 3x (1dv – 1v)  /9
3 haak alleen op de achterste lussen; 9v
4 t/m 11  9v, tussentijds vullen

12 1vm – 7v  /8
13 t/m 21  8v, tussentijds vullen

22 1vm – 6v  /7

23 t/m 29  7v, tussentijds vullen 
Niet afhechten maar verder haken voor de flos aan 
de staart. 
Haak op elke van de 7 voorste lussen van toer 29.

30 3x (12l – 1hv op elke voorste lus). 
In totaal haak je dus 3 x 7= 21 lusjes van 12 lossen.
Afhechten. 

Sluit het gaatje door de afhechtdraad door de achterste lussen van toer 7 te halen.

Vastzetten staart
Bevestig de voorste lussen van toer 2 van het staartje midden achter op het lijf.
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ArmenArmen
Volg de beschrijving van de effen armen op blz. 24 met grijs.

Vastzetten van de armen 
Volg de algemene beschrijving van het vastzetten van de armen op blz. 24. 
Speld de armen eerst vast, neem afstand en bekijk de positie tot je tevreden bent, dan pas vast zetten.

Schoentjes  aan de voorste twee stoelpotenSchoentjes  aan de voorste twee stoelpoten

Volg de basisbeschrijving van de pootjes/schoentjes op blz. 25 met groen.
Haak een bontrandje op de voorste lussen van de laatste toer als volgt:
3l – 1hv in elke tweede voorste lus.
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