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    Draagmama 



 
 

Copyright Dragen geeft Plezier                                                                                                                                                  2 
 

Hallo haak- & draagfan,  

 

Voor je ligt het haakpatroon voor een draagmama met baby én verschillende draagmethoden. 

Kies jouw favoriete draagmethode en zet deze neer als mooie herinnering aan je draagdagen.  

 

Mijn naam is Charlotte. Naast onderneemster, vrouw van én moeder van, ben ik een 

draagmama, draag(doek)consulente én haakfanaat.  

 

Door mijn expertise in draagzakken ben ik gaan ontwerpen; er moest een gehaakte draagzak 

van mijn hand komen. Maar ja, ‘wat is een draagzak zonder baby of mama?’ Het zoeken naar 

de juiste afmetingen & verhoudingen was geboren. Samen met proefhaaksters hebben we de 

puntjes op de i gezet en het resultaat ligt voor je.  

 

In de loop der jaren heb ik verschillende haakpatronen gelezen en gemaakt. Hierdoor heb ik een 

eigen stijl en voorkeur ontwikkeld. Zelf lees ik een patroon altijd eerst geheel door en zet de 

toernummers erbij, die er nog niet in staan. Daarom heb ik die er al voor je in gezet. 

 

Het achteraf vastnaaien van de losse onderdelen vind ik niet leuk en ook niet altijd even mooi.  

Ik heb dan ook de losse onderdelen eerst gemaakt. En er voor gezorgd dat je deze mee kan 

haken met de lijven van mama en baby. 

Zo is het prettiger voor jezelf en veiliger voor je kleine, mocht deze het ooit te pakken krijgen.  

Let wel: het is en blijft géén kinderspeelgoed.  

 

Het patroon is gemaakt voor ervaren en gevorderde haaksters. Maar iedereen kan het. 

Heb je vragen, neem contact met me op. Dan gaan we samen kijken naar een oplossing.  

Heel veel haak- en maak plezier met dit patroon! 

 

Zet je een mooie creatie van dit patroon online; noem je dan ook Dragen geeft Plezier?  

Dan geniet ik met je mee. 

 

Vriendelijke draag- en haakgroetjes, 

Charlotte  
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Auteur: Charlotte Stolker 

Bedrijf: Dragen geeft Plezier 

E-mail: Charlotte@dragengeeftplezier.nl  

Website: www.dragengeeftplezier.nl  

Facebook: www.facebook.com/Dragengeeftplezier  

Instagram: www.instagram.com/dragengeeftplezier   

Het Haakbeest: Het Haakbeest voor al je benodigde materialen 

https://shop.hethaakbeest.be/products/draagpop-benodigdheden-

exclusief-patroon?loadcart 

  

PS: als je dit haakpatroon uitprint, denk dan aan het milieu en doe dat dubbelzijdig en alleen de 

bladzijdes die je echt nodig hebt. 

 

 

 

 

 

  

mailto:Charlotte@dragengeeftplezier.nl
http://www.dragengeeftplezier.nl/
http://www.facebook.com/Dragengeeftplezier
http://www.instagram.com/dragengeeftplezier
https://shop.hethaakbeest.be/products/draagpop-benodigdheden-exclusief-patroon?loadcart
https://shop.hethaakbeest.be/products/draagpop-benodigdheden-exclusief-patroon?loadcart
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BENODIGHEDEN 

Kleur Onderdeel 

Catania Abrikoos 263 ca. 50 gram Mama; armen, hoofd Baby; armen, benen, lijf  

Catania Groen 389 ca. 70 gram Mama; Rok/Jurk Baby; muts en luier  

Catania Honing 206 ca. 50 gram Mama; Haar  

Catania Multicolor Sunset 228 ca. 70 gram Draagdoek, Draagzak Meh Dai 

 Ringsling, Draagzak Onbuhimo 

 

Haaknaald 2 mm   

Haaknaald 2,5 mm 

Pijpenrager in de kleur van je jurk;  

dubbel gevouwen 2x 8cm  

Veiligheidsogen 6 mm & 8 mm Vulling  

Touwtje voor markering veiligheidsogen Aquariumgrind of granulaat 230gr; in een panty  

Steekmarkeerders  2 sleutelringen 20 mm 

Schaar Stopnaald 

 

Draagmama word ca. 26 cm hoog   
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Gebruikte steken 

V Vaste Haal de draad door het gaatje, trek de draad terug; nu heb je een lus. 

Haal een volgende lus op met je haaknaald en haal de draad door 

beide lussen.  

Hst Half stokje Sla de draad over je haaknaald en haal de draad door het gaatje. 

Trek de draad terug; nu heb je een lus. Haal een volgende lus op met 

je haaknaald en haal de draad door alle lussen 

St Stokje Sla de draad over je haaknaald en haal de draad door het gaatje. 

Trek de draad terug; nu heb je een lus. Haal een volgende lus op met 

je haaknaald en haal de draad door de 1e 2 lussen. Sla je draad nog 

eens over je haaknaald en haal de lus op. Haal deze door de laatste  

2 lussen.  

Hv Halve vaste Haal de draad door het gaatje, trek de draad terug; nu heb je een lus. 

Deze haal je gelijk door de lus op je haaknaald.  

L Losse  Een lusje die je ruimte geeft om je werk te keren of om hoogte te 

geven. Haal de draad door de lus die al op je haaknaald zit. 

AL Achterste 

lus 

Haak je steken alleen de achterste lus van je steek 

VL Voorste lus Haak je steken alleen in de voorste lus van je vaste. 

MR Magische 

ring  

Maak een lus rond je vinger en haal de draad op via de binnenkant 

van de lus en trek de draad door de lus. Dit is het begin van je 

magische ring. Trek maar eens aan de losse draad, dan zie je wat er 

gebeurd. Over de twee draden die je hebt, maak je de benodigde 

aantal vaste voor je werk. Trek aan en je hebt een rondje.  

Het meehaken van de overgebleven aantrekdraad, scheelt je 

wegwerk-werk. Heb je de benodigde aantal vaste, trek dan het 

draadje aan. De volgende toer haak je dit draadje gelijk mee. Haal de 

lus op voor de volgende vaste, leg het draadje op je werk en maak de 

vaste af. 

2v  Meerderen Haak 2v in één en dezelfde vaste. 

-1v Minderen Is het samenhaken van 2 steken. Dit staat bij het patroon uitgelegd. 
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Notities  

Je leert van elk haakpatroon iets. Schrijf hier je tips voor een volgend project.  
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Haakpatroon Draagmama 

 

 

 

 

 

 

 

Armen 

Begin met haaknaald 2,5mm en met Abrikoos 

Toer 1 Magische ring 6v  = 6v 

 Tip: Trek de magische ring dicht en haak het overgebleven draadje gelijk mee. 

 

Toer 2 [Haak 1v, 2v in de 2e v] x3 = 9v 

Toer 3 Haak 9v = 9v 

Toer 4 [Haak 2v, 2v in de 3e v] x3 = 12v 

Toer 5 Haak 12v = 12v 

Toer 6 [Haak 2v, 3e en 4e samenhaken] x3 = 9v 

Vullen: Vul alleen het handje op 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Toeren  

De toeren haak je achter elkaar door. Je sluit niets af, totdat er afhechten staat. Markeer 

de 1e steek met een steekmarkeerder, zo weet je altijd waar je toer begint en eindigt. 

Leg je je werk heel even weg, kan je deze steekmarkeerder ook gelijk gebruiken om je 

werk veilig weg te leggen. Steek dan de lus van de laatste steek door de 

steekmarkeerder en sluit deze af. 
 

Wisselen van kleur  

o Hou de volgende kleur in de buurt. Bij de laatste vaste van de vorige toer maak je de 

vaste niet helemaal af. 

o Haal de draad door het gaatje, trek de draad terug; nu heb je een lus. Leg nu de 

volgende kleur op je haaknaald en haal hiermee de volgende lus op met je 

haaknaald. Haal de draad door beide lussen. Nu ligt je volgende kleur als V 

bovenop.  

o Het meehaken van de overgebleven kleurwisseldraad, scheelt je wegwerk-werk.  

Bij de volgende toer haak je deze draden gelijk mee. Haal de lus op, leg de draden 

op je werk en maak de vaste af. Vervolg dit tot het einde van de draden. Aan het 

einde van je project zie je er niets meer van. 
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Toer 7 - 16 Haak 9v 7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 = 9v 

Toer 17-20 Haak 9v  17   18   19   20 = 9v 

 

Hecht af en werk de draad weg. Haak nog een arm. 

Steek de pijpenrager door de armen heen 

Haak de armen mee met toer 59 van het lijf. 

  

Mouwen:  

o Wil je géén mouwen, ga door met Abrikoos  

o Wil je een korte mouw, wissel dan naar Groen bij toer 16 

o Wil je een lange mouw, wissel dan naar Groen bij toer 6 
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Jurk, bovenlijf & hoofd  

Begin met Groen en haaknaald 2,5mm 

Jurk 

Toer 1 Magische ring 6v = 6v 

Tip: Trek de magische ring dicht en haak eventueel het overgebleven draadje gelijk mee. Je kan 

dit ook later doen, dan zit het draadje los aan de binnenkant van je werk. 

 

Toer 2 Haak 2v in elke v = 12v 

Toer 3 [Haak 1v, 2v in de 2e v] x6 = 18v 

Toer 4 [Haak 1v, 2v in de 2e v, 1v ] x6 = 24v 

Toer 5 [Haak 3v, 2v in de 4e v] x6 = 30v 

Toer 6 [Haak 2v, 2v in de 3e v, 2v] x6= 36v 

Toer 7 [Haak 5v, 2v in de 6e v] x6 = 42v 

Toer 8 [Haak 3v, 2v in de 4e v, 3v] x6 = 48v 

Toer 9 [Haak 7v, 2v in de 8e v] x6 = 54v 

Toer 10 [Haak 4v, 2v in de 5e v, 4v] x6= 60v 

Toer 11 [Haak 1v, 2v in de 2e v] x 30= 90v 

Toer 12 Haak 90v alleen in de achterste lussen = 90v 

Wissel naar Multicolor Sunset  

Tip: Bij strepen hecht je de draden niet af. Je laat ze hangen totdat je ze weer nodig hebt.  

 

Toer 13-14 Haak 90v 13  14  = 90v 

Wissel naar Groen 

Toer 15-16 Haak 90v 15  16 = 90v 

Wissel naar Multicolor Sunset  

Toer 17-18 Haak 90v 17  18  = 90v  

Wissel naar Groen 

Toer 19 Haak 90v 19 = 90v  

 

 

  

Variatie: Wil je meer strepen in de jurk van mama? Wissel dan vanaf toer 13 elke 2 á 3 toeren 

van kleur. Tel de strepen voor jezelf uit om te kijken hoe je tot en met toer 44 uitkomt.  

Kijk ook bij de variaties in de webshop.  
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Toer 20 [Haak 13v, 14e en 15e v samenhaken] x6 = 84v 

Toer 21-22 Haak 84v 21  22  = 84v 

Toer 23 [Haak 6v, 7e en 8e v samenhaken, 6v] x6 = 78v 

Toer 24-25 Haak 78v 24  25 = 78v 

Toer 26 [Haak 11v, 12e en 13e v samenhaken] x6 = 72v 

Toer 27-28 Haak 72v 27   28 = 72v 

Toer 29 [Haak 5v, 6e en 7e v samenhaken, 5v] x6 = 66v 

Toer 30-31 Haak 66v 30  31 = 66v 

Toer 32 [Haak 9v, 10e en 11e v samenhaken] x6 = 60v 

Toer 33-34 Haak 60v 33  34  = 60v 

Toer 35 [Haak 4v, 5e en 6e v samenhaken, 4v] x6= 54v 

Toer 36-37 Haak 54v 36   37 = 54v 

 

Vulling: Leg nu de panty met aquariumgrindvulling onder op de bodem.  

             Zet je werk steeds recht weg. Zo blijft de bodem het meest recht/plat. 

 

    

Toer 38 [Haak 7v, 8e en 9e v samenhaken] x6 = 48v 

Toer 39-40 Haak 48v 39  40 = 48v 

Toer 41 [Haak 3v, 4e en 5e v samenhaken, 3v] x6 = 42v 

Toer 42-43 Haak 42v 42  43  = 42v 

Toer 44 [Haak 5v, 6e en 7e v samenhaken] x6 = 36v 

Samenhaken:  

De volgende toeren alles onzichtbaar samenhaken.  

Dit is het mooiste en minst zichtbaar.  

• Ga door de voorste lussen van de 2v die je samen gaat haken  

• Haal de draad mee terug 

• Sla de draad om je naald en haal deze draad door alle lussen op je haaknaald en 

maak de vaste af 
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Bovenlijf 

Toer 45 Haak 36v alleen in de voorste lussen = 36v 

Toer 46-54 Haak 36v   46   47   48   49   50  51  52  53  54  = 36v 

Toer 55 [Haak 2v, 3e en 4e v samenhaken, 2v] x6 = 30v 

Vullen: Vul het bovenlijf goed en stevig op 

Toer 56-58 Haak 30v 56  57  58 =30v 

 

Tip: De pijpenrager is ervoor om de armen om de baby heen te kunnen buigen. Alsof mama een 

knuffel aan de baby geeft. Mocht de pijpenrager toch te lang zijn, steek dan het teveel terug 

door het bovenlijf.  

 

Armen: Armen meehaken. De pijpenrager van 8 cm zit al in de armen. Haak de armen mee met 

Toer 59. Zorg dat de pijpenrager in het midden van de 4v zit. 

 

Toer 59 Haak de armen mee als volgt: 10v, 4v met de 1e arm, 10v, 4v met de 2e arm, 2v = 30v  

      

    

Toer 60 [Haak 3v, 4e en 5e v samenhaken] x6 = 24v 

Toer 61-62 Haak 24v  61  62  = 24v 

Toer 63 [Haak 1v, 2e en 3e v samenhaken, 1v] x6 = 18v  

Wissel naar Abrikoos 

Vullen: Vul het lijf goed en stevig op; er moet nog een baby aan hangen. Zorg dat de pijpenrager 

zoveel mogelijk op de rug blijft zitten. 
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Hoofd  

Toer 64 Haak 18v alleen in de voorste lussen = 18v 

Toer 65 [Haak 1v, 2v in de 2e v,1v ] x6 alleen in de voorste lussen = 24v 

Toer 66 [Haak in beide lussen 3v, 2v in de 4e v] x6 = 30v 

Toer 67 [Haak 2v, 2v in de 3e v, 2v] x6 = 36v 

Toer 68 [Haak 5v, 2v in de 6e v] x6 = 42v 

Toer 69 [Haak 3v, 2v in de 4e v, 3v] x6 = 48v 

Toer 70 [Haak 7v, 2v in de 8e v] x6 = 54v 

Toer 71 [Haak 4v, 2v in de 5e v, 4v] x6 = 60v 

 

Ogen: Bij toer 74 & 75, touwtje voor de ogen met 8v ertussen. 39v, 1v met touwtje, 8v, 1v met 

touwtje, 11v.  

Toer 72-80 Haak 60 v 72  73  74 75  76  77  78  79   80 = 60v 

 

 

Toer 81 [Haak 4v, 5e en 6e v samenhaken, 4v] x6 = 54v 

Toer 82 [Haak 7v, 8e en 9e v samenhaken] x6 = 48v 

Toer 83 [Haak 3v, 4e en 5e v samenhaken, 3v] x6 = 42v 

Toer 84 [Haak 5v, 6e en 7e v samenhaken] x6 = 36v 
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Ogen: Plaats de veiligheidsoogjes 8 mm. 

  

Vullen: Vul het hoofd op en blijf vullen tot de laatste toer. 

Toer 85 [Haak 2v, 3e en 4e v samenhaken, 2v] x6 = 30v 

Toer 86 [Haak 3v, 4e en 5e v samenhaken] x6 = 24v 

Toer 87 [Haak 1v, 2e en 3e v samenhaken, 1v] x6 = 18v 

Toer 88 [Haak 1v, 2e en 3e v samenhaken] x6 = 12v 

Toer 89 [Haak 2v samen] x6 = 6v 

 

Hecht af.  Steek de overgebleven draad door de voorste lussen van de laatste 6v en trek de 

draad goed aan. Steek de draad die nu nog over is terug door het midden van de ring door het 

hoofd heen. 
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Muts/Haar 

 

 

Tip: Wil je een muts i.p.v. haarkleur, neem dan een eigen kleur en wissel in de laatste steek van 

toer 20 naar Honing.  

 

Begin met haaknaald 2,5 mm en met Honing 

Toer 1 Magische ring 6v = 6v 

Tip: Trek de magische ring dicht en haak het overgebleven draadje gelijk mee. 

Toer 2 Haak 2v in elke v = 12v 

Toer 3 [Haak 1v, 2v in de 2e v] x6 = 18v 

Toer 4 [Haak 1v, 2v in de 2e v, 1v ] x6 = 24v 

Toer 5 [Haak 3v, 2v in de 4e v] x6 = 30v 

Toer 6 [Haak 2v, 2v in de 3e v, 2v] x6 = 36v 

Toer 7 [Haak 5v, 2v in de 6e v] x6 = 42v 

Toer 8 [Haak 3v, 2v in de 4e v, 3v] x6 = 48v 

Toer 9 [Haak 7v, 2v in de 8e v] x6 = 54v 

Toer 10 [Haak 4v, 2v in de 5e v, 4v] x6 = 60v 

Toer 11-20 Haak 60v 11   12   13   14   15   16   17   18   19 = 60v 

 

Tip: Kies je haar-voorkeur en ga daar verder met toer 20 

Wil je geen haar? Haak toer 20 (60v) met haaknaald 2 mm. 

Hecht af en werk de draad weg.  

Zet de muts op het hoofd. 
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Lange losse haren  

 

Tip: Haak verder met haaknaald 2 mm  

Toer 20 Haak 60v = 60v 

 

Haar: 

Dit zijn de korte haren/pony aan de voorkant 

[Haak 5l,  

1hv in de 2e losse vanaf de naald,  

3v,  

sla 1v over op de rand van het haar, 1hv] x10  

 

Dit zijn de lange haren aan de achterkant 

[Haak 30l,  

1hv in de 2e losse vanaf de naald,  

28v,  

sla 1v over op de rand van het haar, 1hv] x20 

  

Hecht af en werk de draad weg.  

Zet het haar op het hoofd.  
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Korte haren  

 

 

Tip: Haak verder met haaknaald 2 mm  

Toer 20 Haak 60v = 60v 

 

Haar: 

[Haak 6l,  

1hv in de 2e losse vanaf de naald,  

4v,  

sla 1v over op de rand van het haar, 1hv] x30 

   

Hecht af en werk de draad weg.  

Zet het haar op het hoofd. 
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  Vlecht  

   

 

Tip: Haak verder met haaknaald 2 mm  

Toer 20 Haak 60v = 60v  

Hecht af en werk de draad weg.   

 

Haar:  

o Knip 60 draden van ca. 40 cm lang; 

o Leg het haar met de open kant naar boven voor je neer. Steek je haaknaald van de 

buitenkant naar binnen in; 

o Vouw de draadjes (per stuk) dubbel en steek de lus van het dubbel gevouwen draadje 

met behulp van je haaknaald door de v; 1 draadje per v. 

o Herhaal dit voor alle 60 draadjes; 

o Deel de strengen in 2 gelijke stukken en maak van elk stuk een vlecht; 

o Bind een draadje om de onderkant van de vlecht en maak het draadje vast met een 

dubbele knoop.  

Zet het haar op het hoofd. 
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Knot 

  

Begin met haaknaald 2,5mm en met Honing 

Toer 1 Magische ring 6v = 6v 

Tip: Trek de magische ring dicht en haak het overgebleven draadje gelijk mee. 

 

Toer 2 Haak 2v in elke v = 12v 

Toer 3 [Haak 1v, 2v in de 2e v] x6 = 18v 

Toer 4 [Haak 1v, 2v in de 2e v, 1v ] x6 = 24v 

Toer 5 [Haak 3v, 2v in de 4e v] x6 = 30v 

Toer 6 – 10 Haak 30v  6  7  8  9  10  = 30v  

 

Wissel naar Multicolor Sunset  

Tip: Hecht de Honingkleur niet af, laat de draad de komende 2 toeren hangen 

 

Toer 11 [Haak 3v, 4e en 5e v samenhaken] x6 = 24v 

Toer 12 Haak 24v = 24v  

Toer 13 [Haak 1v, 2e en 3e v samenhaken, 1v] x6 = 18v 

Wissel terug naar Honing, haak het afgehechte Multicolor Sunset draadje gelijk mee. 

 

Toer 14 [Haak 1v, 2v in de 2e v, 1v] x6 = 24v 

Toer 15 [Haak 3v, 2v in de 4e v] x6 =30v 

Toer 16 [Haak 2v, 2v in de 3e v, 2v] x6 = 36v 

Toer 17 [Haak 5v, 2v in de 6e v] x6 = 42v 

Toer 18 [Haak 3v, 2v in de 4e v, 3v] x6 = 48v 

Toer 19 [Haak 7v, 2v in de 8e v] x6 = 54v 

Toer 20 [Haak 4v, 2v in de 5e v, 4v] x6 = 60v 

Toer 21 – 29 Haak 60v  21   22   23   24   25   26   27   28   29  = 60v 
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Tip: Haak verder met haaknaald 2 mm  

Toer 30 Haak 60v = 60v 

 

Toer 31:  

Dit zijn de korte haren/pony aan de voorkant 

[Haak 5l,  

1hv in de 2e losse vanaf de naald,  

3v,  

sla 1v over op de rand van het haar, 1hv] x10  

 

Sierrandje voor de overige 40v:   

[Sla 1 steek op de rand over, 

3v in de volgende v,  

Sla 1 steek op de rand over, 

1hv] x10 

Hecht af en werk de draad weg.  

Vul de knot op.  

Zet het haar op het hoofd.  
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Haakpatroon Baby 

 

Armen  

Begin met haaknaald 2,5mm en met Abrikoos 

 

Toer 1 Magische ring 5v = 5v 

Tip: Trek de magische ring dicht en haak het overgebleven draadje gelijk mee. 

 

Toer 2-4 Haak 5v 2   3   4   = 5v 

Toer 6 Vouw de arm dubbel en haak de arm dicht met 3v 

 

Hecht af en werk de draad weg. Haak nog een arm. 

Haak de armen mee vanaf toer 12 van het lijf.  

 

Benen  

Begin met haaknaald 2,5mm en met Abrikoos 

 

Toer 1 Magische ring 6v = 6v 

Tip: Trek de magische ring dicht en haak het overgebleven draadje gelijk mee. 

 

Toer 2-7 Haak 6v 2   3   4   5  6  7 = 6v 

Toer 8 Vouw het been dubbel en haak het been dicht met 3v 

 

Hecht af en werk de draad weg. Haak nog een been. 

Haak de benen mee vanaf toer 3 van het lijf.  
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Luier, lijf en hoofd  

Begin haaknaald 2,5mm en met Groen 

 

Toer 1 Magische ring met 6v = 6v 

Tip: Trek de magische ring dicht en haak het overgebleven draadje gelijk mee. 

Toer 2 Haak 2v in elke v = 12v 

 

Benen: Leg het been tegen de mooie (buiten)kant van je werk. Zo kan je de benen met toer 3 

gelijk vast haken. In elke v gaan 2v. Steek je haaknaald door alle vaste heen. De toer is als volgt:  

• 2v in de eerste 2v van toer 2; 

• 1e steek van het been; 

• 2e steek van het been; 

• 3e steek van het been; 

• 2v in de volgende v; 

• 1e steek van het been; 

• 2e steek van het been; 

• 3e steek van het been; 

• 2v in de volgende 3v van toer 2. 

Toer 3 Haak 2v in elke v = 24v 

 

Armen en benen meehaken 

Je hebt hier voor het gemak een 2e haaknaald bij nodig. Liefst eentje kleiner dan 

van je haakwerk. Hier kan je de lus waar je mee gaat haken makkelijker mee 

ophalen.  

o Bepaal de juiste plek voor je arm(en) en benen. Dit staat aangegeven in het 

patroon. 

o Leg het been tegen je werk aan, tegen de buitenkant. 

o Steek de (andere) haaknaald door beide tegenover elkaar liggende steken 

van de arm of been. 

o Steek door de vaste van je werk. 

• Op de plek waar je het been of arm wil vasthaken 

o Haal de lus op aan de binnenkant van je werk en trek de lus door alle steken. 

o Leg de lus over de haaknaald van je werk en maak een vaste.  

o Ga door naar de volgende v en herhaal bovenstaande stappen. 

o Zo ga je door tot je de hele arm of been hebt vast gezet.  
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Toer 4 [Haak 3v, 2v in de 4e v] x6 = 30v 

Toer 5-7 Haak 30v 5  6  7   = 30v 

Wissel naar Abrikoos 

 

Toer 8 Haak 30v = 30v 

Toer 9 [Haak 3v, 4e en 5e v samenhaken] x6 = 24v 

Toer 10 [Haak 1v, 2e en 3e v samenhaken, 1v] x6 = 18v  

Toer 11 [Haak 1v, 2e en 3e v samenhaken] x6 = 12v 

Vullen Maak er een lekkere bolle babybuik van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toer 12 Haak 12v en de armen mee = 12v 

Toer 13 Haak 12v alleen in de voorste lussen = 12v 

Toer 14 [Haak 1v, 2v in de 2e v] x6 = 18v 

Toer 15 [Haak 1v, 2v in de 2e v, 1v] x6 = 24v 

Toer 16  [Haak 3v, 2v in de 4e v] x6 = 30v 

Toer 17-21 Haak 30v 17   18   19   20  21 = 30v 

Ogen: Tussen 19 & 20 touwtje voor de ogen 3 á 4v ertussen. Let goed op de plaats van de benen. 

 

 

  

Armen Leg de arm tegen de bovenkant van je werk aan en haak de armen steek voor 

steek mee. Steek door alle vaste heen, van de arm en van het hoofd.   

   

Haak de armen mee met toer 12 als volgt: 2v, arm, arm, arm, 3v, arm, arm, arm, 1v  
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Toer 22 [Haak 3v, 4e en 5e v samenhaken] x6 = 24v 

 

Ogen 6 mm Staan de ogen naar je zin? Nu kan je de plek nog een beetje aanpassen…  

Zet de ogen (6mm) vast (haal het touwtje eruit als de ogen vast zitten). 

 

   

 

Toer 23 [Haak 1v, 2e en 3e v samenhaken, 1v] x6 = 18v 

Vullen: Vul het hoofd op en blijf vullen tot de laatste toer. 

 

Toer 24 [Haak 1v, 2e en 3e v samenhaken] x6 = 12v 

Toer 25 [Haak 2v samen] x6 = 6v 

 

Hecht af.  Steek de overgebleven draad door de voorste lussen van de laatste 6v en trek de 

draad goed aan. Steek de draad die nu nog over is terug door het midden van de ring door het 

hoofd heen. 
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Muts & Strikmuts  

  

 

Begin met haaknaald 2,5mm en met Groen 

Toer 1 Magische ring 6v = 6v 

Tip: Trek de magische ring dicht en haak het overgebleven draadje gelijk mee. 

 

Toer 2 Haak 2v in elke v = 12v 

Toer 3 [Haak 1v, 2v in de 2e v] x6 = 18v 

Toer 4 [Haak 1v, 2v in de 2e v, 1v] x6 = 24v 

Toer 5 [Haak 3v, 2v in de 4e v] x6 = 30v 

Toer 6-10 Haak 30v  6   7   8   9   10 = 30v 

Tip: Haak verder met haaknaald 2 mm  

 

Muts  

Toer 11 Haak 30v = 30v 

Hecht af en werk de draad weg. 
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Strikmuts  

     

 

Tip: Haak verder met haaknaald 2 mm  

 

Toer 11 

Markeer de 16e v, net voor deze markeerder ga je de 2e losseketting van 41l maken 

o Haak 41 losse; = 41l 

o Steek in de 2e l van de haaknaald; haak 39v (1v in elke l) & 1hv in de laatste l; = 39v 1 hv 

o 1v in de 1e v van toer 11, 14v; = 15v 

o Haak 41 losse; = 41l 

o Steek in de 2e l van de haaknaald; haak 39v (1v in elke l) & 1hv in de laatste l; = 39v 1hv 

o 1v in de 15ev van de toer 11, 14v = 15v 

 

Hecht af en werk de draad weg. 
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Draagdoek    

   

Begin met haaknaald 2,5mm met Multicolor Sunset 000228 

Rij  1 Losse ketting van 201l  = 201l 

Rij  2 Haak in de 2e van de losse ketting 1v, haak nog 198hst en 2hst in de laatste en keer je werk  

         = 1v, 200hst 

 

 

 

 

 

 

 

Rij  3 2l, 2hst samenhaken als 1v, 196hst, 2hst in de laatste en keer je werk = 1v, 198hst 

Rij  4 2l, 2hst in de 1e, 194hst, 2hst samenhaken als 1v en keer je werk = 196hst, 1v 

Rij  5 1l, 2hst samenhaken als 1v, 194hst, 2hst in de laatste en keer je werk = 1v, 194hst 

Rij  6 2l, 2hst in de 1e, 192hst, 2hst samenhaken als 1v en keer je werk = 192hst, 1v 

Rij  7 1l, 2hst samenhaken als 1v, 190hst, 2hst in de laatste en keer je werk = 1v, 190hst 

Rij 8 2l, 2hst in de 1e, 188hst, 2hst samenhaken als 1v en keer je werk = 190hst, 1v 

 

Hecht af en werk de draad weg. 

 

Rijen  

Dit haak je niet achter elkaar aan, maar heen en weer. Met elke keer een keerlosse aan 

het eind. Deze keerlosse geeft je ruimte om je werk om te draaien naar de andere kant. 

Doe je dit niet, dan trekt het werk krom. 

Samenhaken: Gemakkelijk samenhaken. Ga door alle steken heen:  

• Steek door de 1ehst   en haal de draad mee terug 

• Steek door de 2ehst en haal de draad mee terug 

• Sla de draad om je naald en haal deze draad door alle lussen op je haaknaald. Maak 

als een vaste af 
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Ringsling  

  

Begin met haaknaald 2,5mm met Multicolor Sunset 000228 

Rij  1 Losse ketting van 76l, = 76l 

Rij  2 Haak in de 2e van de losse vanaf de naald 1hst en daarna 72hst in de rest , 1v in de laatste l  

         Keer je werk = 73hst, 1v 

Rij  3 1l, haak 2hst gemakkelijk samen als een v, 70hst  

         Let op dat je de hst samen haakt en niet de v meeneemt. Keer je werk = 1v, 70hst 

Rij  4 2l, 69hst en 1v in de laatste en keer je werk = 69hst, 1v 

Rij  5 1l, haak 2hst gemakkelijk samen als een v, 67hst 

         Let op dat je de hst samen haakt en niet de v meeneemt. Keer je werk = 1v, 67hst 

Rij  6 2l, 66hst en 1v in de laatste en keer je werk = 66hst, 1v 

Rij  7 1l, haak 2hst gemakkelijk samen als een v, 65hst 

         Let op dat je de hst samen haakt en niet de v meeneemt. Keer je werk = 1v, 65hst 

Rij  8 2l, 65hst  en 1v in de laatste en keer je werk = 65hst, 1v 

Rij 9 1l, haak 2hst gemakkelijk samen als een v, 64hst = 1v, 64hst 

        Let op dat je de hst samen haakt en niet de v meeneemt. 

 

Rij 10 Leg je ringsling met de korte kant boven en leg de ringen erop.  

Haak de ringsling aan de ringen vast: leg de ringen tegen je werk aan (met de ronde kant 

boven), haal de lus op door je werk en maak een vaste. Doe dit voor de gehele korte kant. 

  

Hecht af en werk de draad weg. 
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Draagzak Meh Dai  

  

Begin met haaknaald 2,5mm met Multicolor Sunset 000228 

Rij 1 Begin met een losse ketting van 8 losse = 8l  

Rij 2 Steek in op de 2e losse vanaf de naald en haak 7 hst en een keerlosse, keer je werk om = 7 hst 

Rij 3 2hst in de 1e hst, 5hst, 2hst in de laatste hst, 1l en keer je werk = 9hst 

Rij 4 2hst in de 1e hst, 7hst, 2hst in de laatste hst, 1l en keer je werk = 11hst 

Rij 5 2hst in de 1e hst, 9hst, 2hst in de laatste hst, 1l en keer je werk = 13hst 

Rij 6 2hst in de 1e hst, 11hst, 2hst in de laatste hst, 1l en keer je werk = 15hst 

Rij 7 2hst in de 1e hst, 13hst, 2hst in de laatste hst, 1l en keer je werk = 17hst  

Rij 8 2hst in de 1e hst, 15hst, 2hst in de laatste hst, 1l en keer je werk = 19hst  

Rij 9 Haak 19hst = 19hst 

Rij 10 Haak 51 losse als 1e schouderband = 51l 

Rij 11 Steek in op de 2e losse vanaf de naald, haak 50v in de losseketting van de schouderband  

          = 50v  

Rij 12 Haak 8v langs de zijkant van het rugpand = 8v  

Rij 13 Haak 31 losse als 1e taille-knoopband = 31l 

Tailleband Haak door aan 1 stuk óm het draagzakje heen; 

Rij 14: Haak 30v in de losse ketting van de taille-knoopband, = 30v 

• Haak 7v in de andere kant van de losseketting van rij 1,  

o Tip: haak gelijk het begindraadje mee = 7v  

• Haak 31 losse als 2e taille-knoopband, = 31l  

• Haak 30v in de losse ketting van de taille-knoopband = 30v  

Rij 15 Haak 8v langs de zijkant van het rugpand = 8v  

Rij 16 Haak 51 losse als 2e schouderband = 51l  

Rij 17 Steek in op de 2e losse vanaf de naald, haak 50v in de losseketting van de schouderband  

          = 50v  

Rij 18 Haak 1v,  15hst , 1v langs de bovenkant van het rugpand = 1v, 15hst, 1v   

Hecht af en werk de draad weg. 
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Draagzak Onbuhimo  

  

Begin met haaknaald 2,5mm met Multicolor Sunset 000228 

Rij 1 Begin met een losse ketting van losseketting van 18l = 18l 

Rij 2 Haak in de 3e vanaf je haaknaald 1 hst, en daarna 15hst in de rest, 2 keerlosse = 16hst 

Rij 3 2 hst samenhaken, 12 hst ,2 hst samenhaken, 2 keerlosse, keer je werk = 14hst 

Rij 4 2hst samenhaken, 10 hst, 2hst samenhaken, 2 keerlosse, keer je werk = 12hst 

Rij 5 2hst samenhaken, 8 hst, 2hst samenhaken, 2 keerlosse, keer je werk = 10hst 

Rij 6 2hst samenhaken, 6 hst, 2hst samenhaken, 2 keerlosse, keer je werk = 8hst 

Rij 7 & Rij 8  8 hst, 2 keerlosse, keer je werk = 8 hst 

Rij 9 2 hst in de 1e hst, 6 hts, 2hts in de laatste, 2 keerlosse, keer je werk = 10hst 

Rij 10 2 hst in de 1e hst, 8 hts, 2hts in de laatste, 2 keerlosse, keer je werk = 12hst 

Rij 11 2 hst in de 1e  hst, 10 hts, 2hts in de laatste, 2 keerlosse, keer je werk= 14 hst 

Rij 12 2 hst in de 1e hst, 12 hts, 2hts in de laatste, 2 keerlosse, keer je werk = 16hst 

Rij 13 16 hst = 16hst 

Rij 14 Haak 17l zet de ketting met v vast aan de bovenkant, 15v, ketting van 17l, vast zetten met 

1v aan de onderkant, 15v in de onderkant 

Rij 15 Haak 15v in de ketting (buitenkant), 15 hv in de bovenkant, 

Rij 16 Haak15v in de 2e ketting 15hv in de onderkant. Hecht af en werk de draad weg. 
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Hecht aan, op het hoekpunt aan de binnenkant van de drager.  

Zo dat het draagdeel onder en de schouderband boven is.  

Haak 17 á 18 v langs de drager, haak 15 hv langs de binnenkant van de 

schouderband. Doe dit in beide schouderbanden.  

Hecht af werk de draad weg.  
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Je bent nu helemaal klaar. Gefeliciteerd!  

Heb je alles gemaakt, dan kan je nog eens afwisselen. Maar hoe doe je alles om?  

Draagdoek  

o Vouw de draagdoek dubbel voor het midden 

o Plaats de baby, met het gezichtje naar de mama toe, tegen mama aan  

o Leg het midden van de draagdoek op de rug 

o Leg de losse staarten onder de oksels door en over de schouders weer terug 

o Maak een kruis onder de billen en ga terug naar de rug waar je een dubbele knoop maakt 

 

Ringsling 

o Doe het schuine uiteinde door beide ringen 

o Sla de ringen open 

o Sla het schuine stuk terug over de 1e ring en door de 2e ring 

o Nu kan je gaan aantrekken, zodat je baby erin past  

o (Pas op voor de opening van de sleutelring; deze kan in je haakwerk blijven 

hangen!)  

Meh Dai  

Buikdragen 

o Knoop de tailleband vast op de rug van de mama 

o Plaats de baby, met het gezichtje naar de mama toe, tegen mama aan 

o Leg het rugpand van de Meh Dai over de baby heen 

o De schouderbanden gaan over de schouders naar achteren, kruisen en terug naar voren  

o Maak de schouderbanden vast met een dubbele knoop onder de billen 

Rugdragen  

o Knoop de tailleband vast op de buik van de mama 

o Plaats de baby, met het gezichtje naar de rug van de mama toe, tegen mama aan 

o Leg het rugpand van de Meh Dai over de baby heen 

o De schouderbanden gaan over de schouders naar voren, kruisen en terug naar achteren 

o Kruisen over de borst doen we normaal gesproken niet. Door het kruisen voorkom je 

echter dat de armen, van deze gehaakte mama, onnodig naar achteren 

getrokken worden  

o Maak de schouderbanden vast met een dubbele knoop onder de billen  
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Onbuhimo  

o Plaats de baby met de rug in de Onbuhimo  

o Zet de baby in de Onbuhimo als volgt op de rug van mama:  

o Breng de armen van mama door de schouderbanden heen 

o Positioneer baby goed op de rug van mama 

 

Strikmuts omdoen 1:  

o Strikmuts op doen 

o Kruisen op de borst  

o Onder de oksels door naar de rug  

o Maak daar een knoop  

 

Strikmuts omdoen 2:  

o Strikmuts op doen 

o Recht naar achteren onder de oksels door 

o Kruisen op de rug 

o Kruis naar de borst  

o Maak daar een knoop 
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Disclaimer  

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 

een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze , 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder 

voorgaande toestemming van de auteur.  

 

Ondanks alle bestede zorg aan de samenstelling van het haakpatroon aanvaarden noch Dragen 

geeft Plezier, noch de mensen erachter, aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van 

enige fout in deze uitgave.  

 

Druk en tekstfouten onder voor behoud.  

 

Auteur: Charlotte Stolker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


