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Dit ontwerp is een aanvulling op het boek Baby Knuffels haken van Anja Toonen.
Met dit ontwerp kunt u van alle 18 Beesies uit dit boek een prachtige Tutteldoek maken!

BeesieBeesie
Kies uit het boek Baby Knuffels haken het Beesie dat je wilt maken en haak de kop.

PootjesPootjes
Start met de kleur van het handje. 
Het kan ook een compleet effen pootje zijn, naar smaak.

1 6v in een verstelbare ring, markeren en rond haken
2 6x (1dv)  /12

Gebruikte materialen 
Afmeting:  tutteldoek 30cm x 30cm (excl. formaat van het Beesieknuffeltje)

Benodigdheden

• Boek Baby Knuffels haken - Anja Toonen (Haakpret.nl/haakboeken/Nederlands)
• Wasbare vulling (Haakpret.nl/accessoires/vulling)
• Catona - haaknaald 2,5 / 50g - 125m / 100% cotton (Haakpret.nl/garen/Scheepjes) 

Gebruikte materialen en kleuren voor het Beesie van je keuze kun je vinden in het boek 
Baby Knuffels haken - Anja Toonen. Voor de pootjes en het festonneren is ongeveer 10g 
extra nodig per Beesie Tutteldoek.

• Safety Eyes (formaat; zie gebruikte materialen in het boek Baby Knuffels haken)
• 30cm x 30cm zachte wasbare stof (Fleeche/Badstof) 

Indien je gebruik maakt van een stof die rafelt dan heb je een naaimachine of lockmachine 
nodig om de randen af te werken. 
Fleece plaid polyester zonder rafels: (bijv. Action) – geen afwerking nodig

Gebruikte technieken
De gebruikte afkortingen zijn beschreven in de basistechnieken. 

Deze zijn te downloaden op www.haakpret.nl onder de knop Haakpret helpt.

• Sluiten van toeren met een halve vaste kan op verschillende manieren.  
Als dit anders gehaakt wordt dan in de beschrijving aangegeven dan zal het haakwerk 

verschuiven en de vorm niet meer kloppen.  
Kijk voor een video over toerwissel op www.haakpret.nl/haakpret helpt.
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3 3x (2v – 1dv) – 3v  /15
4 4v – 2x (1dv – 3v) – 1dv – 2v  /18
5 8v – 1dv – 9v  /19

6 19v
7 4v – 3x (1vm – 1v) – 1vm – 4v  /15
8 6v – 1vm – 5v – 1vm  /13

Kleurwissel naar de kleur van de bovenkant van de poot.

9 13v, vul het handje
10 t/m 29  13v, tussentijds minimaal vullen tot 2cm vanaf de laatste toer

Zorg ervoor dat het pootje soepel kan buigen.
Afhechten.

• Zet de beide laatste toeren aan elkaar vast met één van de twee afhechtdraden (van 
één pootje).

• Duw de pootjes middenachter plat, de afhechtdraden bevinden zich aan de 
bovenkant middenachter.  
In deze stand klopde vorm in het handje met de houding.

• Zet de bovenrand van beide pootjes in een flauwe bocht op de kop vast (op ongeveer 
1,5 cm vanaf midden onderkant kop).  
Kop over 8-9 vasten en vouwlijn en bovenkant pootjes over 4-5 vasten aan beide 
zijden van middenachter.
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TutteldoekTutteldoek
Advies: 

• Was de lap stof alvorens het tutteldoekje op maat te knippen. 
• Ben je gewend om een droger te gebruiken, droog dan de lap ook in de droger 

voordat je gaat knippen.
• Na het knippen is het advies om nogmaals te wassen en drogen om alle losse pluizen 

op de rand kwijt te raken.

Knip de tutteldoek op maat: 30xm x 30cm (of wat ruimer om rekening te houden met 
krimp). 
Als je stof kiest dat kan rafelen, werk deze dan eerst af alvorens te festonneren.
Afwerken doe je met een naaimachine (zig-zag) of lockmachine. 
Geen naad of omslag maken, dit blijft stug.
Festonneren is een borduurtechniek om een rand af te werken. 
Festonneer de buitenrand van de tutteldoek met hetzelfde materiaal als waarmee je het 
diertje gehaakt hebt. Kleur is jou eigen persoonlijke keuze.
Begin op ongeveer 9-10 cm vanaf een hoek, daar komen straks de pootjes omheen en 
zie je het begin van het festonneren niet meer.

Festonneren

• Haal een draad door een naald. Maak een knoopje op ongeveer 10cm vanaf het 
einde van de draad.

• Steek de naald via de achterkant in de stof naar de voorkant (foto 1).
• Steek de naald onder de knoop door de draad (foto 2), daarmee zet je de draad vast.
• De afstand van zowel het insteken in de stof als tussen de steken is in dit voorbeeld 

ongeveer één centimeter. Dit kan naar keuze meer of minder zijn.
• Steek de naald weer via de achterkant door de stof op één cm afstand en over de 

draad langs zoals aangegeven op foto 3. 
• Deze steek herhaal je net zolang tot je helemaal rond bent of tot je het deel wat je 

wilt festonneren klaar hebt.

• Op een hoek borduur je 2-3 steken op hetzelfde punt (foto 2 blz. 6). 
• Steek aan het eind onder de horizontale draadje van de eerste steek door.
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• Steek dan eventueel door het knoopje zoals je eerste steek gefixeerd is en knoop de 
twee uiteinden vast. Steek de draad zo onzichtbaar mogelijk weg in de stof.

• Af en aanhechten met een nieuw stuk draad is lastig met een enkele laag stof, 
onopgemerkte wegsteken van de afhechtdraad is een uitdaging. Wanneer je de 
complete tutteldoek met één stuk draad wilt festonneren dan heb je per 30cm stof 
minimaal 120cm draad nodig.  
Dit is afhankelijk van hoe groot en compact je de steek festonneert.

Plooi het puntje van de tutteldoek op 9 cm (foto 4).
Steek met de tweede afhechtdraad van de pootjes diverse keren dwars door de plooitjes 
heen op die 9cm afstand vanaf het puntje (foto 5). 
Vouw één pootje over de tutteldoek heen en fixeer de tutteldoek op ongeveer de helft van 
dit pootje (foto 6).
Vouw het andere pootje over de tutteldoek en het eerste pootje heen en zet daar waar het 
de tutteldoek en het andere pootje raakt vast op de raakvlakken.
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Meer moois haken van Haakpret?                 

Ga helemaal los met alle titels en werkbeschrijvigingen van Anja Toonen!



Veel creativiteit en Haakpret gewenst!

Make it your own by Anja Toonen

Alle boeken, ontwerpen én materialen van Haakpret zijn te vinden op:

www.haakpret.nl
info@haakpret.nl

facebook.com/haakpret
instagram.com/haakpret

etsy.com/HaakpretNL

© Haakpret

Meer moois haken?
Alle losse ontwerpen van   

Anja Toonen zijn exclusief verkrijgbaar bij
www.haakpret.nl/losse-haakpatronen


