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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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VoorwoordVoorwoord

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, lijf, kop, armen en poten
11x 50g lichtgrijs 0058
Voorkant oren en zolen van de poten 
4x 50g lichtroze 0009
Oogdelen 1x 50g wit 0001
Kraag 1x rood 0061
Mutsje en streepje in de kraag 1x 50g 0011

Catona

Wimperstreep rest Catona zwart 110

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  grijs

Volg de beschrijving van zittinghoes nummer 1 op blz. 11. Haak eerst een proeflap voor het juiste formaat.

Lijf   L i jf   grijs

Volg de beschrijving van het lijf van George Giraffe op blz. 52.

Vastzetten van het lijf aan de zittinghoes
Volg hiervoor de beschrijving van George Giraffe op blz. 53.

Op maat maken en bevestigen van de ijzerdraad
Volg hiervoor de beschrijving van George Giraffe op blz. 53.

Bevestigen van het complete lijf met zittinghoes op de peuterstoel
Volg hiervoor de beschrijving van George Giraffe op blz. 53.

Nek  Nek  
Volg de beschrijving van de nek op blz. 21.
Haak de nek compleet met grijs.

Vastzetten van de nek op het lijf 
Volg de beschrijving op blz. 23.
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Witte oogdelen,  Kop met slur f  en orenWit te oogdelen,  Kop met slur f  en oren
Volg de beschrijving van Olivia Olifant, blz. 7 t/m 15

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 en armenStaart en armen
Volg de beschrijving van Olivia Olifant, blz. 16 en 17.

PotenPoten

Start met roze voor de zolen. Volg de beschrijving van de poten op blz. 25.
Na toer 4 kleurwissel naar grijs. 
Haak toer 5 op alleen de achterste lussen.
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MutsMuts
Geel 

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

2 6x (1dv)  /12
3 4x (1dv – 2v)  /16
4 4x (1dv – 3v)  /20
5 1v – 3x (1dv – 4v) – 1dv – 3v  /24
6 2x (1dv – 11v)  /26
7 26v
8 6v – 1dv – 12v – 1dv – 6v  /28
9 28v

10 2x (1dv – 13v)  /30
11 30v
12 7v – 1dv – 14v – 1dv – 7v  /32
13 32v

14 2x (1dv – 15v)  /34
15 34v
16 8v – 1dv – 16v – 1dv – 8v  /36
17 36v
18 haak alleen op de voorste lussen; 6x (1dv – 5v)  /42
19 haak alleen op de voorste lussen; 42v

20 + 21  42v
22 haak alleen op de achterste lussen; 5x (1dv – 6v)  

/48
23 haak alleen op de achterste lussen; 48v
24 48v
25 6x (1vm – 6v)  /42, afhechten

Zet de 42 achterste lussen van toer 25 vast aan de 42 achterste lussen 
van toer 18.
Positioneer het mutsje op de gewenste plek op de kop.
Zet de achterste lussen van toer 17 van het mutsje vast op de kop. 
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KraagKraag
Start  met rood

1 46l, sluiten tot een ring met 1hv op de 1e losse
2 1l – 11x (1dv – 3v) – 1dv – 1v  /58, markeren en 

rond haken
3 3v – 11x (1dv – 4v)  /69
4 11x (1dv – 5v) – 1dv – 2v  /81
5 4v – 8x (1dv – 8v) – 1dv – 4v  /90
6 9x (1dv – 9v)  /99
7 5v – 8x (1dv – 10v) – 1dv – 5v  /108
8 9x (1dv – 11v)  /117

9 6v – 8x (1dv – 12v) – 6v  /126
10 9x (1dv – 13v)  /135 

Kleurwissel naar geel.
11 7v – 8x (1dv – 14v) – 1dv – 7v  /144
12 9x (1dv – 15v)  /153 

Kleurwissel naar rood.
13 8v – 8x (1dv – 16v) – 1dv – 8v  /162
14 9x (1dv – 17v)  /171, afhechten

Steek de kraag over de nek heen voordat de kop vastgezet wordt op de nek.





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!  



Gratis aanvulling op het boek: 
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


