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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van Ak At Home in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Anneke: “Dit is Koosje Koukleum. Koosje is een hele eigenwijze knuffel. Ze kan alles selluf en stapt parmantig 
door het leven met haar dikke luierkontje. Omdat ze lekker warm wil blijven draagt ze de hele dag haar muts, 
handschoenen, sjaal en laarzen. Ze is een echte winterknuffel, helemaal door de uitstraling van het garen, 
Durable Soqs. Knuffelen is trouwens haar favoriete bezigheid, daar krijgt ze nooit genoeg van!” 

Benodigdheden:
Durable Soqs:
1 bol Mimosa (geel) 411
1 bol Caribbean sea (blauw) 418
1 bol Dark mint (groen) 2133
1 bol Antique pink (roze) 227
Haaknaald 4 mm
Veiligheidsoogjes 8 mm 
Toerenteller
Stekenmarkeerder
Vulling ongeveer 200 gram
Schaar
Stopnaald
Clover Pompom maker van 3 cm (of een vork of karton)
evt 2 magneetjes voor in de handjes (dit hoeft niet maar is leuk om de handjes aan elkaar te laten ‘klikken’). 
Breinaalden 2,5 mm voor de sjaal

Goed om te weten: 
- De knuffel is met een dubbele draad gehaakt. Hiervoor is het handig om vooraf de bollen door midden te 
delen zodat je twee bolletjes krijgt om mee te haken. Gebruik evt. een keukenweegschaal.
- Gebruik een stekenmarkeerder om elke nieuwe toer aan te geven.
- Voor een mooie overgang wissel je de nieuwe kleur steeds in de vaste ervoor. Door deze vaste te beginnen met 
de oude kleur en af te maken met de nieuwe kleur loopt het mooier over .
- Om de overgang van de kleuren zo mooi mogelijk boven elkaar te krijgen begin je soms halverwege een toer 
pas met de nieuwe kleur.
- Knip de draad alleen af als het er staat. In de andere gevallen pak je de kleur een paar toeren later weer op.
- Haak je ‘los’ dan is het mooier om met haaknaald 3,5 of zelfs 3 te haken. Belangrijk is dat er geen grote gaten 
ontstaan in het haakwerk. Maak eventueel een proeflapje. 
- Sommige toeren haak je in de achterste lus. Je haakt dan niet door de hele lus maar alleen in de achterste lus 
en daardoor krijgt het haakwerk een klein randje aan de voorkant. De volgende toeren haak je gewoon weer 
door beide lussen. 
- Een pompom kan gemaakt worden met een pompom maker, vork of karton. Op internet zijn veel voorbeelden 
te vinden hoe dit met deze materialen gemaakt kan worden.
- De sjaal is gebreid maar kan uiteraard ook gehaakt worden.

Gebruikte steken: 
hv = halve vaste
v = vasten
l = losse
hst = half stokje
st = stokje
2v = 2 vasten in 1 vaste van de vorige toer 
sh = samen haken, je haakt 2 vasten van de vorige toer samen zodat je gaat minderen.
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Lijfje: 
Haak de hele knuffel met een dubbele draad, begin met twee blauwe draden:
Haak met blauw 6 v in een magische cirkel.
Toer 1: 2v in elke v (12)
Toer 2: 2v in elke 2e v (18)
Toer 3: 2v in elke 3e v (24)
Toer 4: 2v in elke 4e v (30)
Toer 5: 2v in elke 5e v (36)
Toer 6: 2v in elke 6e v (42)
Toer 7: 2v in elke 7e v (48)
Toer 8: 2v in elke 8e v (54)
Toer 9: 2v in elke 9e v (60)
Toer 10 – 14: v (60)
Toer 15: haak elke 9e en 10e v samen (54)
Toer 16: v (54)
Toer 17: haak elke 8e en 9e v samen (48)
Toer 18 – 19: v (48)
Toer 20: haak elke 7e en 8e v samen (42)
Toer 21 – 22: v (42)
Toer 23: haak elke 6e en 7e v samen (36)
Toer 24: v (36)
Ga verder met groen, knip blauw af.
Toer 25: haak v in achterste lus (36)
Toer 26: haak elke 5e en 6e v samen (30) 
Toer 27 – 33: v (30)
Toer 34: haak elke 4e en 5e v samen (24)
Toer 35: v (24)
Toer 36: haak elke 3e en 4e samen (18)
Vul het lijf op met kussenvulling.
Toer 37: haak elke 2e en 3e samen (12)
Toer 38: haak elke 1e en 2e samen (6)
Toer 39: haak de overgebleven steken samen, knip de draad af en hecht af.

Muts:
Haak met geel 6v in een magische cirkel: 
Toer 1: haak 2v in elke v (12)
Toer 2: haak 2v in elke 2e v (18)
Toer 3: haak 2v in elke 3e v (24)
Toer 4: haak 2v in elke 4e v (30)
Toer 5: haak 2v in elke 5e v (36)
Toer 6: haak 2v in elke 6e v (42)
Toer 7: haak 2v in elke 7e v (48)
Toer 8 – 17: v (48)
Haak nog 1hv en hecht de draad af.
Maak een pompon van 3 centimeter en bevestig deze boven op de muts (ongeveer 3 gram garen).
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Hoofd:
Haak met roze 6 vasten in een magische cirkel.
Toer 1: haak 2v in elke v (12)
Toer 2: haak 2v in elke 2e v (18)
Toer 3: haak 2v in elke 3e v (24)
Toer 4: haak 2v in elke 4e v (30)
Toer 5: haak 2v in elke 5e v (36)
Toer 6: haak 2v in elke 6e v (42)
Toer 7: haak 2v in elke 7e v (48)
Toer 8 – 14: v (48)
Toer 15: haak elke 7e en 8e samen (42)
Toer 16: haak elke 6e en 7e samen (36) 
Bevestig de oogjes tussen toer 13 en 14 met een tussenruimte van 9v .
Toer 17: haak elke 5e en 6e samen (30)
Toer 18: haak elke 4e en 5e samen (24)
Toer 19: haak elke 3e en 4e samen (18)
Vul het hoofd heel stevig op met kussenvulling.
Toer 20: haak elke 2e en 3e samen (12)
Toer 21: haak elke 1e en 2e samen (6)
Toer 22: haak de overgebleven steken samen, knip de draad af en hecht af .
Toer 1 is de bovenkant van het hoofd. Schuif hier het mutsje zo overheen dat er boven de oogjes 2 toeren roze 
zichtbaar blijven. Om het mutsje niet te verliezen zou je deze met geel draad vast kunnen naaien aan het 
hoofdje.

Arm: 
Haak met geel 6v in magische cirkel.
Toer 1: haak 2v in elke v (12)
Toer 2: haak 2v in elke 2e v (18)
Toer 3 – 5: v (18)
Toer 6: haak in eerste v een hst en st, in volgende v een st en hst, haak vervolgens nog 16x 1v (20)
Toer 7: hst, st, st, hst, 16x 1v (20) 
Toer 8: 2sh, 2sh, 16x 1v (18)
Toer 9: haak elke 2e en 3e samen (12)
Toer 10: ga verder met groen en haak v in achterste lus (12)
Toer 11 – 18: v (12)
Vul handschoen licht op met kussenvulling. Stop evt een magneetje in het handschoentje. 
Toer 19 – 35: v (12)
Vul arm licht op met kussenvulling.
Toer 36 – 40: v (12)
Toer 41: 2x 1v, vouw bovenkant zo dubbel dat de duim van de handschoen aan de zijkant zit. 
Haak de bovenkant dicht door beide zijden samen te haken met 5v. 
Hecht af en knip de draad op ongeveer 30 cm af om hem aan lijf vast te kunnen naaien.

Haak op dezelfde manier een tweede arm.
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Rechterbeen: 
Begin met het haken van een spiraal. Haak de steken rondom om een ketting van lossen, begin aan de ene 
kant en ga verder aan de andere kant:  
Haak met de kleur geel een ketting van 5 lossen (5e losse is een keerlosse).
Toer 1: haak in de 4e losse 2v, in 3e losse 1v, in 2e losse 1v, in 1e losse 3v, ga nu verder aan andere kant van de 
lossenketting, haak in 2e losse 1v, in 3e losse 1v, in 4e losse 1v (10).
Toer 2: 2x 2v, v, v, 3x 2v, v, v, 2v (16)
Toer 3: 3x 2v, 4x 1v, 4x 2v, 4x 1v, 2v (24)
Toer 4: v, 2v, 2v, v, 2v, 6x 1v, 2v, v, 2v, 2v, v, 2v, 6x 1v, 2 (32)
Toer 5: v in achterste lus (32)
Toer 6: v (32)
Toer 7: v (32)
Toer 8: 13x 1v, 6x 2sh, 7x 1v (26)
Toer 9: 12x 1v, 4x 2sh, 6x 1v (22)
Toer 10: 11x 1v, 3x 2sh, 5x 1v (19)
Toer 11: 12x 1v, 2v, 6x 1v (20)
Toer 12 – 16: v (20)
Ga verder met de kleur roze.
Toer 17: haak deze toer in de achterste lus: v en haak elke 4e en 5e samen (minderen) (16)
Toer 18: v (16)
Toer 19: v (16)
Ga nu verder met de kleur groen.
Toer 20 - 22: v (16)
Toer 23: v, ga verder met roze 15x 1v (16)
Toer 24 – 25: v (16)
Toer 26: v, v, ga verder met groen 14x 1v (16)
Vul de laars op met kussenvulling.
Toer 27 – 28: v (16)
Toer 29: 3x 1v, ga verder met roze 13x 1v (16)
Toer 30 - 31: v (16)
Toer 32: 4x 1v, ga verder met groen 12x 1v (16)
Toer 33 – 34: v (16)
Toer 35: 5x 1v, ga verder met roze 11x 1v (16)
Vul het been lichtjes op, onderaan bij laars wat meer en naar boven toe steeds minder.
Toer 36 – 37: v (16)
Toer 38: 5x 1v, ga verder met groen 11x 1v (16)
Toer 39 – 40: v (16)
Toer 41: 6x 1v ga verder met roze 10x 1v (16)
Toer 42 – 43: v (16) 
Toer 44: 6x 1v, ga verder met groen 10x 1v (16)
Toer 45 – 46: v (16) 
Toer 47: 7x 1v, ga verder met roze 9x 1v (16)
Toer 48 – 49: v (16)
Toer 50: 8x 1v, ga verder met groen 8x 1v (16)
Toer 51 – 52: v (16) 
Toer 53: 8x 1v, ga verder met blauw 4x 1v
Toer 54: haak in voorste lus, haak 2 v in elke 2e v (24)
Toer 55: haak in achterste lus, v (24)
Toer 56 - 58: v (24)
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Hecht af en knip de draad lang genoeg af zodat het been hiermee aan het lijf kan worden vastgezet.
Vul het bovenbeen lichtjes op met kussenvulling.

Linkerbeen: 
Begin met het haken van een spiraal. Haak de steken rondom om een ketting van lossen.
Haak met de kleur geel een ketting van 5 lossen (5e losse is een keerlosse).
Toer 1: haak in de 4e losse 1v, in 3e losse 1v, in 2e losse 1v, in 1e losse 3v, ga nu verder aan andere kant van de 
lossenketting, haak in 2e losse 1v, in 3e losse 1v, in 4e losse 2v (10).
Toer 2: 2v, v, v, 3x 2v, v, v, 2v, 2v (16)
Toer 3: 2v, 4x 1v, 4x 2v, 4x 1v, 3x 2v (24)
Toer 4: 2v, 6x 1v, 2v, v, 2v, 2v, v, 2v, 6x 1v, 2v, 1v, 2v, 2v, 1v (32)
Toer 5: v in achterste lus (32)
Toer 6: v (32)
Toer 7: v (32)
Toer 8: 7x 1v, 6x 2sh, 13x 1v (26)
Toer 9: 6x 1v, 4x 2sh, 12x 1v (22)
Toer 10: 5x 1v, 3x 2sh, 11x 1v (19)
Toer 11: 6x 1v, 2v, 12x 1v (20)
Toer 12 – 16: v (20)
Ga verder met de kleur roze.
Toer 17: haak deze toer in de achterste lus: v en haak elke 4e en 5e samen (minderen) (16).
Toer 18: v (16)
Toer 19: v (16)
Toer 20: 2x 1v, ga verder met groen 14x 1v (16)
Toer 21 - 22: v (16)
Toer 23: 3x 1v, ga verder met roze 15x 1v (16)
Toer 24 – 25: v (16)
Toer 26: 4x 1v, ga verder met groen 12x 1v (16)
Vul de laars op met kussenvulling
Toer 27 – 28: v (16)
Toer 29: 5x 1v, ga verder met roze 11x 1v (16)
Toer 30 - 31: v (16)
Toer 32: 6x 1v, ga verder met groen 10x 1v (16)
Toer 33 – 34: v (16)
Toer 35: 7x 1v, ga verder met roze 9x 1v (16)
Vul het been lichtjes op, onderaan bij laars wat meer en naar boven toe steeds minder.
Toer 36 – 37: v (16)
Toer 38: 8x 1v, ga verder met groen 8x 1v (16)
Toer 39 – 40: v (16)
Toer 41: 9x 1v ga verder met roze 7x 1v (16)
Toer 42 – 43: v (16) 
Toer 44: 10x 1v, ga verder met groen 6x 1v (16)
Toer 45 – 46: v (16) 
Toer 47: 11x 1v, ga verder met roze 5x 1v (16)
Toer 48 – 49: v (16)
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Toer 50: 12x 1v, ga verder met groen 4x 1v (16)
Toer 51 – 52: v (16) 
Toer 53: 12x 1v, ga verder met blauw 4x 1v
Toer 54: haak in voorste lus, haak 2 v in elke 2e v (24)
Toer 55: haak in achterste lus, v (24)
Toer 56 - 58: v (24)
Hecht af en knip de draad lang genoeg af zodat het been hiermee aan het lijf kan worden vastgezet.
Vul het bovenbeen lichtjes op met kussenvulling.

Knip 2 draden roze van 80 centimeter af en naai met deze dubbele draad her en der kleine streepjes over het 
groene lijfje. Herhaal dit met beide armen. 
Naai de benen vast aan de onderkant van het lijf.
Naai het hoofd stevig vast aan het lijf.
Naai de armen vast aan het lijf.

Sjaal
De sjaal brei je met een enkele draad. 
Gebruikte steken:
r = recht 
av = averecht

Zet met geel 10 steken op.
Toer 1: 2r, 2 av, 2r, 2av, 2r
Toer 2: 2av, 2r, 2av, 2r, 2av
Toer 3: herhaal toer 1
Toer 4: herhaal toer 2
Toer 5: herhaal toer 1
Toer 6: herhaal toer 2 
Toer 7: herhaal toer 1
Toer 8: herhaal toer 2
Toer 9: recht 
Ga verder met groen: 
Toer 10: averecht
Toer 11: recht  
Toer 12 – 42: herhaal toer 10 & 11 
Toer 43 – 54: ga verder met roze, herhaal toer 10 & 11
Toer 55 – 100: ga verder met blauw, herhaal toer 10 & 11 
Toer 101 – 150: ga verder met geel, herhaal toer 10 & 11
Toer 151 – 168: ga verder met roze, herhaal toer 10 & 11
Toer 169 – 176: ga verder met geel, herhaal toer 10 & 11
Toer 177 – 188: ga verder met groen, herhaal toer 10 & 11
Toer 189: recht 
Toer 190: ga verder met geel, 2av, 2r, 2av, 2r, 2av
Toer 191: 2r, 2av, 2r, 2av, 2r
Toer 192: 2av, 2r, 2av, 2r, 2av
Toer 193: 2r, 2av, 2r, 2av, 2r
Toer 194: 2av, 2r, 2av, 2r, 2av
Toer 195: 2r, 2av, 2r, 2av, 2r
Toer 196: 2av, 2r, 2av, 2r, 2av
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Toer 197: 2r, 2av, 2r, 2av, 2r
Toer 198: r, hecht af 

Extra optie: 
Eventueel zou je nog bretels aan het broekje kunnen haken
Haak met een dubbele draad blauw 1hv rechts aan de voorkant in toer 24 van het lijfje. 
Haak 25 lossen en maak deze met een hv vast aan de achterkant links van het lijfje in toer 24. Doe dit zo dat 
de bretel voor recht omhoog loopt en op de rug schuin naar links gaat. 
Haak vasten terug in elke losse en eindig met 1hv in dezelfde steek als de eerste hv aan de voorkant. 
Hecht de draden af. 
Herhaal dit met de linkerkant voor en ga dan naar de rechterkant achter. 

En dan is het nu tijd voor een knuffel :-)


