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Pruikjes voor Poppie 
 
Algemeen: Er zijn verschillende manieren en materialen voor het maken van een poppenpruik. 
Hieronder worden er een paar beschreven, maar er zijn veel meer mogelijkheden (kijk bv. eens op 
internet en Youtube)! 
Voordat je begint kun je eerst het materiaal kiezen en daarna bepalen welk pruikje erbij past, òf je 
bepaald eerst het pruikje en kijkt daarna welk materiaal daarvoor geschikt is.  
Het materiaal bepaald voor een deel het pruikje. Alhoewel de meeste materialen zijn geschikt voor 
verschillende pruikjes. En omgekeerd bepaald het pruikje ook voor een deel het materiaal. 
De haargrens loopt van hoog op het voorhoofd, via het ene oorpunt, langs de nek (blijf ongeveer 1 cm 
boven de nek!) en het andere oorpunt terug naar het voorhoofd (afb.1 en afb.2). 

            
         afb.1                     afb.2     
Wanneer je eerst het materiaal hebt gekozen en kun je in dit document de materialen met daarbij ideeën 
voor pruikjes gemakkelijk terug vinden door de blauwe tekst van het gekozen materiaal op te zoeken.  
Wanneer je eerst het pruikje hebt gekozen, kun je in dit document suggesties voor materialen terug 
vinden door op de oranje tekst te zoeken. Het nummer vóór de oranje tekst geeft het gebruikte materiaal 
aan. 
In dit document zijn dus maar een paar voorbeelden gegeven van zowel materialen als pruikjes!  
 
Materialen: 

1- Mohair haartjeswol en Wild brushable mohair (afb.3) 
2- Boucle haartjeswol (afb.4) 
3- (Haartjes) wol (= garen)(afb.5) 
4- ‘Fantasie garen’, bv. sjaaltjes garen Oh,la,la of Lammy Salsa 

 
De materialen zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar. Op de foto’s zijn maar een paar voorbeelden te 
zien. 
 

   afb.3 
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  afb.4 
 

 afb.5 
 
Gereedschap: Bij de verschillende materialen worden verschillende gereedschappen gebruikt. 
Poppennaald  
Knopspelden  
Naainaald   
Licht oplosbare verdwijnstift (markering verdwijnt onder invloed van licht, of indien nodig met water) 
Breinaalden 
Haaknaald 
Smalle katten- of hondenborstel 
Ronde haarborstel 
Kam 
 
Pruik ideetjes:  
Krulletjes 
Knotje(s) 
Piekharen 
Lang los hangend (stijl) haar 
staartje(s)/vlechtje(s) 
Versier het haar met zijdelintjes, (baby)speldjes/knipjes, haarband, enz. 
 

1- ‘Mohair haartjeswol’ en ‘Wild brushable mohair’:  
Pruikjes van ‘Mohair haartjeswol’ en ‘Wild brushable mohair’ (‘Wild’ is een merknaam) haak je op 
dezelfde manier. Er is een ‘kerndraad’ en om de ongeveer 2 cm is er een klein plukje mohair in de 
kerndraad ‘geknoopt’ (afb.6) Trek de plukjes mohair haaks op de kerndraad (afb.7) en haak alleen de 
kerndraad zodat de plukjes mohair ‘los blijven hangen’ (afb.8 en afb.9). Haak de plukjes zo min mogelijk 



 www.septemberspring.nl – Pruikjes voor Poppie  3 

mee! Wanneer de plukjes kort zijn kunnen eventueel meegehaakte plukjes na het haken worden 
losgeborsteld met een hondenborstel.  
Neem voor het haken van de pruik rustig de tijd. Het opzij trekken van de plukjes mohair vraagt even wat 
handigheid, maar geeft een heel mooi pruikje. Het is handig om steeds eerst een aantal plukjes opzij te 
trekken, een paar steken te haken, weer een aantal plukjes opzij te trekken, enz.   
In deze video is te zien hoe tijdens het haken de mohair plukjes opzij worden getrokken (maar i.p.v. 
vasten worden er in de video stokjes gehaakt) https://www.youtube.com/watch?v=P907y9wJk4s 
Bij sommige mohair soorten zijn de mohair plukjes zolang dat het kan worden gevlochten tot kleine 
vlechtjes. Bij de kortere mohair kunnen er voor staartjes, na het haken losse mohair-draden in het pruikje 
worden geknoopt. Er is mohair met min of meer ‘stijle’ haren maar ook mohair met krulletjes. 
 

  afb.6 
 

 afb.7 
 

  afb.8 
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  afb.9 
 
Een pruikje eventueel met ‘piekjes’ en/of kleine staartjes (van mohair): 
Bv.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haak met naald 2,5 of 3. Haak voor de pruik een ‘kommetje’: 

- haak 6 vasten in een magische ring (Magische ring: 
http://www.purlbee.com/2011/06/19/adjustable-loop/ . Of begin met het haken van 4 lossen, sluit 
de lossen tot een ring met een halve vaste in de eerste losse. Haak 6 vasten in deze ring) 

- 2 vasten in elke vaste (er zijn nu 12 steken) 
- 2 vasten in elke 2e vaste (er zijn nu 18 steken) 
- 2 vasten in elke 3e vaste (er zijn nu 24 steken) 
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- Ga door met het haken van vasten en meerder op gevoel zo nu en dan een steek zodat er een cirkel 
ontstaat die nog bijna plat kan liggen. Leg het haakwerk tijdens het haken steeds even op het 
hoofd van Poppie om te controleren hoe het haakwerk om het hoofd valt. 

- Het is afhankelijk van hoe strak je haakt hoeveel steken er uiteindelijk per toer gehaakt moeten 
worden (waarschijnlijk tussen de 40 en 46 steken). 
Blijf wanneer er voldoende steken zijn gemeerderd doorgaan met het haken van vasten (zonder te 
meerderen) totdat de pruik groot genoeg is. De pruik moet wat strak over het hoofd worden 
getrokken. De haargrens loopt van hoog op het voorhoofd, via het ene oorpunt, langs de nek (blijf 
ongeveer 1 cm boven de nek!) en het andere oorpunt terug naar het voorhoofd (afb.10 en afb.11). 
 

            
         afb.10                     afb.11  
 

- Neem de pruik in de ene hand en borstel de pruik met een hondenborstel zodat de mee-gehaakte 
mohair ‘los’ komt van het haakwerk (doordat niet alle mohair goed geknoopt is zal de pruik 
tijdens het borstelen wat mohair verliezen. Dit is geen probleem er blijft meer dan voldoende 
over!).  

- Zet de pruik met stevig garen (met een stiksteekje langs de rand van de pruik) vast op het hoofd. 
- Kam het haar met een ronde haarborstel en kam in model. De Wild brushable mohair is lang 

genoeg om er eventueel kleine vlechtjes in de maken. Of knoop voor piekjes (of een pony) een 
paar losse draden in het pruikje (= doe een draad mohair in de poppennaald, steek op de gewenste 
plek de naald in het hoofd, trek de draad door totdat er nog een stukje van de wol uit het hoofd 
steekt. Maak een kleine stiksteek en steek de naald naar de volgende plek waar je een piekje haar 
wilt hebben. Knip de draad op de gewenste lengte af. 
Vouw voor staartjes of vlechtjes stukjes garen dubbel. Haal (op de plek waar de staart moet 
komen te zitten) met een haaknaald de lus van het dubbelgevouwen garen door het pruikje. Steek 
de beide uiteinden van het garen door de lus en trek de uiteinden aan totdat de lus vastzit op de 
pruik. Knoop zo het gewenste aantal draden voor de staart(en) aan de pruik. Vlecht eventueel de 
draden. Versier de staartjes/vlechtjes met bv. een strikje. 
 

2- Bouclé garen (= krulletjes): 
Er zijn verschillende soorten bouclé garen (bv. Puppengarn), met fijne, middelgrote en grote krulletjes in 
het garen. Pas de dikte van de naald aan op de dikte van het garen! 
Met bouclé garen kun je op 2 manieren een pruikje breien: 
http://www.catalogusnielsholgersson.nl/bijlages/pm168.pdf 
 
2A- Krulletjes met knotjes/staartjes (van bouclé garen): 
Brei een vierkant lapje (zie link) met bouclé garen. Naai het pruikje vast op het hoofd (De pruik moet wat 
strak over het hoofd worden getrokken. De haargrens loopt van hoog op het voorhoofd, via het ene 
oorpunt, langs de nek (blijf ongeveer 1 cm boven de nek!) en het andere oorpunt terug naar het voorhoofd 
(afb.12 en afb.13). Bindt voor de knotjes, de 2 ‘hoekpunten’ af. 

            
         afb.12                     afb.13     
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2B- Kort krulletjes pruikje (van bouclé garen): (Tip: ook gemakkelijk voor het maken van een 
jongenspruikje). 
Brei het zandloper model (zie link) met bouclé garen. Naai het pruikje vast op het hoofd (De pruik moet 
wat strak over het hoofd worden getrokken. De haargrens loopt van hoog op het voorhoofd, via het ene 
oorpunt, langs de nek (blijf ongeveer 1 cm boven de nek!) en het andere oorpunt terug naar het voorhoofd 
(afb.14 en afb.15). 
 

            
         afb.14                     afb.15     

 
2C- Krulletjes pruikje met staart(en) (van bouclé garen): 
Bv.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brei het zandloper model (zie link) met bouclé garen. Naai het pruikje vast op het hoofd (De pruik moet 
wat strak over het hoofd worden getrokken. De haargrens loopt van hoog op het voorhoofd, via het ene 
oorpunt, langs de nek (blijf ongeveer 1 cm boven de nek!) en het andere oorpunt terug naar het voorhoofd 
(afb.16 en afb.17). 

            
         afb.16                     afb.17     

  
Vouw voor de staarten/vlechten stukjes garen dubbel. Haal (op de plek waar de staart moet komen te 
zitten) met een haaknaald de lus van het dubbelgevouwen garen door een steek van het pruikje. Steek de 
beide uiteinden van het garen door de lus en trek de uiteinden aan totdat de lus vastzit op de pruik. Knoop 
zo het gewenste aantal draden voor de staart(en) aan de pruik. Je kunt staarten maken bovenop het hoofd 
of bv net onder-achter de (denkbeeldige) oren. 
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3- (Haartjes)wol: 
3A- Stijl haar (kort of lang)(van haartjes wol): 
Bv.: 

 
 
Zet Poppie voor je neer met het gezicht naar je toe.  
Bepaal de kruin schuin boven midden op het achterhoofd (= doe alsof Poppie met de rug naar de zon 
staat, en waar denkbeeldig de zon op het achterhoofd valt zit de kruin). Zet hier even een poppennaald in 
om te zien of je goed zit (afb.18 en afb.19) 

         
                afb.18                              afb.19                                                    
 
Bepaal met behulp van spelden de haargrens: van hoog op het voorhoofd via het ene oorpunt, de nek 
(blijf ongeveer 1 cm boven de nek!) en het andere oorpunt terug naar het voorhoofd (afb.20 en afb.21).  
 

              
             afb.20                        afb.21 
 
Teken met een ‘licht oplosbare verdwijnstift’ de haargrens langs de spelden en verwijder de spelden 
(afb.22 en afb.23).  
 

               
           afb.22                      afb.23 
 
Nu wordt er eerst ‘onderhaar’ gemaakt.  
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Doe een draad haartjeswol in de naald. Steek de naald op een willekeurige plek in het hoofd en laat de 
naald bij de kruin weer uit het hoofd komen. Trek de draad door totdat het uiteinde van de draad in het 
hoofd zit.  
Leg de draad vanaf de kruin over de bovenkant van het hoofd richting het voorhoofd. Steek vervolgens 
de naald, midden op het voorhoofd, op de haargrens, in het hoofd. Steek daarbij de naald richting de 
kruin en kom na een paar cm weer boven met de naald (afb.24). Steek vervolgens een paar cm vóór de 
kruin de naald weer in het hoofd en kom bij de kruin weer boven (afb.25). Trek de draad die bij de kruin 
nu uit het hoofd hangt aan, zodat de draad die over het hoofd ligt aangesloten op het hoofd ligt.  

                                               
                   afb.24                                   afb.25                   
(afb.24 en afb.25 zijn bovenaanzichten van het hoofd, de gestippelde lijn geeft de haargrens op het 
voorhoofd aan). 
 
Blijf doorwerken met de draad die nu bij de kruin uit het hoofd hangt totdat de draad op is. Hecht dan een 
nieuwe draad aan (= Doe een draad haartjeswol in de naald. Steek de naald op een willekeurige plek in 
het hoofd en laat de naald bij de kruin weer uit het hoofd komen. Trek de draad door totdat het uiteinde 
van de draad in het hoofd zit).  
Maak richting de nek dezelfde ‘steken’. Leg de draad vanaf de kruin over het achterhoofd richting de 
nek. Steek de naald middenachter bij de nek, op de haargrens, in het hoofd. Steek daarbij de naald 
richting de kruin en kom na een paar cm weer boven met de naald. Steek vervolgens een paar cm vóór de 
kruin de naald weer in het hoofd en kom bij de kruin weer boven. Trek de draad aan zodat hij weer mooi 
op het hoofd ligt. 
Herhaal deze ‘steken’ ook bij de oorpunten.  
Het hoofd is door de gemaakte steken verdeeld in 4 ‘vakken’. Vul de vakken met dezelfde steken licht op 
(er mag nog huidtricot zichtbaar blijven). Maak afwisselend per vak de steken. Begin met het maken van 
de ‘steken’ in het ‘vak’ linksmiddenvoor, ga dan naar rechtsmiddenvoor, links middenachter, rechts 
middenachter, daarna weer linksvoor, rechtsvoor. enz. Laat de naald bij de kruin steeds in de buurt van de 
kruin boven komen (de naald hoeft dus niet elke keer precies op dezelfde plaats boven te komen).  
Nadat de steken zijn gemaakt is er dus nog huidtricot op het hoofd zichtbaar tussen de steken (afb.26). 
Het ‘onderhaar’ is nu klaar. 
 

 
 
afb.26  
(afb.26: een bovenaanzicht van het hoofd, de gestippelde lijn geeft de haargrens op het voorhoofd aan).
                    
Nadat het hoofd op deze manier luchtig is bedekt met ‘onderhaar’ worden de stijle haren gemaakt (naar 
wens korte of lange haren). 
Steek de draad in de naald en trek de draad door de naald totdat beide uiteinden van de draad gelijk zijn 
(er zit nu dus een dubbele draad in de naald).  
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Steek de naald in het voorhoofd op de grens van de haarlijn in het hoofd. Steek richting de kruin en kom 
na een paar cm weer boven met de naald. Trek aan de draad totdat de draad die nu op het voorhoofd 
hangt ongeveer de gewenste haarlengte heeft (handig is het om het iets langer dan gewenst te laten, het 
kan altijd nog korter worden geknipt). Steek de naald dicht bij het hoofd ìn de draad (afb.27)  
 

 
afb.27  
(afb.27: Op de foto is geen ‘onderhaar’ aanwezig en er is dik garen gebruikt om te laten zien hoe de naald 
ìn de draad wordt gestoken. Het garen is even op een willekeurige plek vastgezet). 
 
Steek een paar mm naast de plek waar de naald uit het hoofdje is gekomen de naald weer in het hoofdje 
(afb.28) en steek terug naar een andere plek op de haargrens op het voorhoofd. De draad heeft zichzelf 
vastgeknoopt doordat de naald ìn de draad is gestoken. Daardoor zit de draad (= de haren) vast. 
 

 
afb.28 
 
Trek even aan de draden die nu uit het voorhoofd hangen zodat de draden goed zitten en knip daarna de 
draden op de gewenste lengte af (knip ze niet te kort af, het haar kan altijd later nog korter worden 
geknipt!). 
Maak zo rondom het hoofd op de haargrens haren. Zet daarbij de steken zo nu en dan precies op de 
haargrens, en andere keren bv een halve cm vanaf de haargrens richting de kruin (wanneer alle steken 
precies op de haargrens worden gezet wordt de haargrens te sterk benadrukt). Maak ook de afstand tussen 
de steken verschillend. Zet dus de ene keer de steken vlak naast elkaar en laat een andere keer tot een 
halve cm ruimte tussen de steken. Zo wordt de haargrens wat ‘rommelig’. 
Maak wanneer er rondom het hoofd op de haargrens haren zijn bevestigd een volgende ronde rondom het 
hoofd. Herhaal dit en maak zo steeds kleinere rondes tot de kruin bereikt is en het hele hoofd bedekt is. 
Zoals bij het vastzetten van de haren op de haargrens al zichtbaar was gaan de haren ‘hangen’ in de 
richting waarin de naald wordt gestoken (de haren hangen dus in het verlengde van de naald). Kijk dus 
welke kant de haren op moeten hangen voordat je de naald in het hoofd steekt. Steek bijvoorbeeld bij de 
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haren boven de slapen/de oren de naald daar in het hoofd en steek richting een denkbeeldige scheiding 
i.p.v. richting de kruin. 
 
3B- Stijl haar met scheiding en twee staartjes (van haartjes wol): 
Bepaal met behulp van spelden de haargrens: van hoog op het voorhoofd via het ene oorpunt, de nek 
(blijf ongeveer 1 cm boven de nek!) en het andere oorpunt terug naar het voorhoofd (afb.29 en afb.30).  

              
             afb.29                        afb.30 
 
Teken met een ‘licht oplosbare verdwijnstift’ de haargrens langs de spelden en verwijder de spelden 
(afb.31 en afb.32).  

              
         afb.31                        afb.32 
 
Span een hulpdraad op de plek waar de scheiding moet komen. Hecht voor de hulpdraad een draad aan 
op de haargrens op het voorhoofd (afb.33) en trek de draad over het hoofd naar de nek toe en hecht daar 
weer af (afb.34). 
 

    
                                                   afb.33                                                        afb.34                             
 
Voel met je vingers waar de oorpunten zitten en bepaal daarna voor ‘hoog aan het hoofd zittende 
staartjes’ een ‘kruintje’ net achter-boven (afb.35) beide oorpunten. Voor ‘laag aan het hoofd zittende 
staartjes’ een ‘kruintje’ net achter-onder (afb.36) beide oorpunten. 

    
                afb.33                         afb.34 
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Er wordt afwisselend aan beide helften van het hoofd gewerkt.   
Doe de draad in de naald en trek de draad door de naald totdat beide uiteinden van de draad gelijk zijn (er 
zit nu dus een dubbele draad in de naald). Steek de naald op een willekeurige plek in het hoofdje en laat 
de naald uit komen bij 1 van de ‘kruintjes’ (trek de draad door totdat het uiteinde in het hoofd zit). Leg de 
draad vanaf de kruin naar het midden van het voorhoofd. Steek de naald op het midden van het 
voorhoofd in het hoofd, steek richting het kruintje en laat de naald na een paar cm weer boven komen. 
Steek een paar cm vóór het kruintje de naald weer in het hoofd en laat de naald bij het kruintje weer 
boven komen. Trek de draad die bij de kruin nu uit het hoofd komt aan, zodat de draad die over het hoofd 
ligt aangesloten op het hoofd ligt. Knip de draden bij het kruintje, voor de staart, op de gewenste lengte af 
(knip de draden niet te kort af, het haar kan altijd later nog korter worden geknipt!). Laat de draad ook 
langer wanneer je de staartjes wilt vlechten. 
Herhaal de voorgaande steken nu bij de nek: doe dus weer een draad in de naald en steek de naald in het 
hoofd en laat de naald uitkomen bij het ‘kruintje’ (trek de draad door totdat het uiteinde van de draad in 
het hoofd zit). Leg de draad richting de nek. Steek de naald bij de nek middenachter in het hoofd en steek 
richting het kruintje en laat de naald na een paar cm weer boven komen. Steek een paar cm vóór het 
kruintje weer in het hoofd en kom bij het kruintje weer boven. Laat de naald bij het kruintje steeds in de 
buurt van het kruintje boven komen (de naald hoeft dus niet elke keer precies op dezelfde plaats boven te 
komen).  
Herhaal dit met het oorpunt en vanaf de scheiding (= de gespannen hulpdraad). Steek bij de scheiding de 
naald nèt over de hulpdraad in het hoofd (steek dus vanaf de andere helft van het hoofd richting het 
kruintje waar aan wordt gewerkt)(afb.35)**.  

 
afb.35 
(afb.35: een bovenaanzicht van het hoofd, de gestippelde lijn geeft de haargrens op het voorhoofd aan). 
 
Herhaal van * tot ** op de andere helft van het hoofd. Maak daarna weer steken aan de eerste kant. Het 
hoofd is nu verdeeld in ‘vakken’. Maak vanaf nu steeds aan beide helften van het hoofd een steek elke 
keer vanuit een ander ‘vak’. Maak dus de steken wisselend vanaf de haargrens van het voorhoofd, de nek, 
de zijkant en de hulpdraad/scheiding. Eindig de steken steeds bij het ‘kruintje’ en laat daar een lange 
draad hangen voor het staartje. Maak steken langs de hele haargrens en de scheiding/hulpdraad totdat het 
hele hoofdje het haar bedekt is. 
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Maak eventueel de staarten voller door draden toe te voegen: steek de draad in de naald en trek de draad 
door de naald totdat beide uiteinden van de draad bij elkaar zijn (de draad zit nu dus dubbel in de naald).  
Steek de naald in het ‘kruintje’ en kom een paar centimeter verderop weer boven. Steek de naald dicht bij 
het hoofd ìn de draad (afb.36) en steek een paar mm naast de plek waar je met de naald uit het hoofdje 
bent gekomen weer in het hoofd (afb.37) naar een andere plek in het ‘kruintje’. Trek de beide draden aan 
en knip de draden op lengte af. 
 

 
afb.36  
(afb.36: Op de foto is geen haar en staart aanwezig en er is dik garen gebruikt om te laten zien hoe de 
naald ìn de draad wordt gestoken. Het garen is even op een willekeurige plek vastgezet). 
 

 
afb.37 
 
Op dezelfde manier kunnen eventueel ook wat piekjes of een pony op het voorhoofd worden gemaakt.   
De haren gaan hangen in de richting waarin de naald wordt gestoken (de haren hangen dus in het 
verlengde van de naald). Zet daarbij de steken zo nu en dan precies op de haargrens, en andere keren bv 
een halve cm vanaf de haargrens richting de kruin (wanneer alle steken precies op de haargrens worden 
gezet wordt de haargrens te sterk benadrukt). Maak ook de afstand tussen de steken verschillend. Zet dus 
de ene keer de steken vlak naast elkaar en laat een andere keer tot een halve cm ruimte tussen de steken. 
Zo wordt de haargrens wat ‘rommelig’. Wil je ook wat piekjes boven de slapen steek dan in bij de slapen 
en steek richting de scheiding. 
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3C- Éen staartje(van haartjes wol) op de kruin:  
Zet Poppie voor je neer met het gezicht naar je toe.  
Bepaal de kruin schuin boven midden op het achterhoofd (= doe alsof Poppie met de rug naar de zon 
staat, en waar denkbeeldig de zon op het achterhoofd valt zit de kruin). Zet hier even een poppennaald in 
om te zien of je goed zit (afb.38 en afb.39) 

         
              afb.38                             afb.39 
 
Bepaal met behulp van spelden de haargrens: van hoog op het voorhoofd via het ene oorpunt, de nek 
(blijf ongeveer 1 cm boven de nek!) en het andere oorpunt terug naar het voorhoofd (afb.40 en afb.41).  
 

              
             afb.40                        afb.11 
 
Teken met een ‘licht oplosbare verdwijnstift’ de haargrens langs de spelden en verwijder de spelden 
(afb.42 en afb.43).  
 

               
           afb.42                      afb.43 
 
Doe de draad in de naald en trek de draad door de naald totdat beide uiteinden van de draad gelijk zijn (er 
zit nu dus een dubbele draad in de naald). Steek de naald op een willekeurige plek in het hoofdje en laat 
de naald uit komen bij 1 van de ‘kruintjes’ (trek de draad door totdat het uiteinde in het hoofd zit). Leg de 
draad vanaf de kruin over de bovenkant van het hoofd richting het voorhoofd. Steek vervolgens de naald 
midden op het voorhoofd, op de haargrens, in het hoofd. Steek daarbij de naald richting de kruin en kom 
na een paar cm weer boven met de naald (afb.44). Steek vervolgens een paar cm vóór de kruin de naald 
weer in het hoofd en kom bij de kruin weer boven (afb.45). Trek de draad die bij de kruin nu uit het 
hoofd komt aan, zodat de draad die over het hoofd ligt aangesloten op het hoofd ligt. Knip de draad bij de 
kruin voor de staart op de gewenste lengte af (knip de draad niet te kort af, het haar kan altijd later nog 
korter worden geknipt!). Laat de draad ook langer wanneer je de staartjes wilt vlechten. 

                                               
                   afb.44                                   afb.45                   
Herhaal dit vanaf de kruin naar de nek: doe dus weer een draad in de naald en steek de naald op een 
willekeurige plek in het hoofd  en laat de naald uitkomen bij de kruin. Leg de draad richting de nek. 
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Steek de naald bij de nek middenachter in het hoofd, steek richting de kruin en kom na een paar 
centimeter weer boven. Steek een paar cm vóór de kruin weer in het hoofd en kom bij de kruin weer 
boven. Trek de draad die bij de kruin nu uit het hoofd komt aan, zodat de draad die over het hoofd ligt 
aangesloten op het hoofd ligt. Knip de draad bij de kruin voor de staart op de gewenste lengte af 
Herhaal deze steken ook bij de oorpunten.  
Laat de naald bij de kruin steeds in de buurt van de kruin boven komen (de naald hoeft dus niet elke keer 
precies op dezelfde plaats boven te komen).  
 
Het hoofd is door de tot nu toe gemaakte steken verdeeld in 4 ‘vakken’. Vul de vakken met dezelfde 
steken helemaal op. Maak vanaf nu elke keer vanuit een ander ‘vak’ steken. Begin met het maken van de 
‘steken’ in het ‘vak’ linksmiddenvoor, ga dan naar rechtsmiddenvoor, links middenachter, rechts 
middenachter, daarna weer linksvoor, rechtsvoor. enz. Laat de naald bij de kruin steeds in de buurt van de 
kruin boven komen (de naald hoeft dus niet elke keer precies op dezelfde plaats boven te komen).  
Zet daarbij de steken zo nu en dan precies op de haargrens, en andere keren bv een halve cm vanaf de 
haargrens richting de kruin (wanneer alle steken precies op de haargrens worden gezet wordt de 
haargrens te sterk benadrukt). Maak ook de afstand tussen de steken verschillend. Zet dus de ene keer de 
steken vlak naast elkaar en laat een andere keer tot een halve cm ruimte tussen de steken. Zo wordt de 
haargrens wat ‘rommelig’. Ga door met het maken van steken langs de haargrens totdat het hele hoofd 
bedekt is. 
 
Maak wanneer een vollere staart gewenst is de staart voller door draden als volgt toe te voegen. 
Steek de draad in de naald en trek de draad door de naald totdat beide uiteinden van de draad bij elkaar 
zijn (de draad zit nu dus dubbel in de naald.  
Steek de naald in het ‘staart-kruintje’ en kom een paar centimeter verderop weer boven. Steek de naald 
dicht bij het hoofd IN de draad (afb.41) en steek een paar mm naast de plek waar je met de naald uit het 
hoofdje bent gekomen weer in het hoofd (afb.43) naar een andere plek in het ‘staart-kruintje’. Trek de 
beide draden aan en knip de draden op lengte af. 
 

 
afb.42  
(afb.42: Op de foto is geen haar en staart aanwezig en er is dik garen gebruikt om te laten zien hoe de 
naald ìn de draad wordt gestoken. Het garen is even op een willekeurige plek vastgezet). 
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afb.43 
 
Op de manier waarop de staart voller is gemaakt kun je eventueel ook wat piekjes op het voorhoofd 
maken.  
De haren gaan hangen in de richting waarin de naald wordt gestoken (de haren hangen dus in het 
verlengde van de naald). Zet daarbij de steken zo nu en dan precies op de haargrens, en andere keren bv 
een halve cm vanaf de haargrens richting de kruin (wanneer alle steken precies op de haargrens worden 
gezet wordt de haargrens te sterk benadrukt). Maak ook de afstand tussen de steken verschillend. Zet dus 
de ene keer de steken vlak naast elkaar en laat een andere keer tot een halve cm ruimte tussen de steken. 
Zo wordt de haargrens wat ‘rommelig’. Wil je ook wat piekjes boven de slapen steek dan in bij de slapen 
en steek richting een denkbeeldige scheiding. 
 
3D- Een’geborduurd’ pruikje zonder staartjes/vlechtjes (van haartjes wol): 
Zet Poppie voor je neer met het gezicht naar je toe.  
Bepaal de kruin schuin boven midden op het achterhoofd (= doe alsof Poppie met de rug naar de zon 
staat, en waar denkbeeldig de zon op het achterhoofd valt zit de kruin). Zet hier even een poppennaald in 
om te zien of je goed zit (afb.44 en afb.45) 

         
                afb.44                              afb.45                                                    
Bepaal met behulp van spelden de haargrens: van hoog op het voorhoofd via het ene oorpunt, de nek 
(blijf ongeveer 1 cm boven de nek!) en het andere oorpunt terug naar het voorhoofd (afb.46 en afb.47).  
 

              
             afb.46                        afb.47 
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Teken met een ‘licht oplosbare verdwijnstift’ de haargrens langs de spelden en verwijder de spelden 
(afb.48 en afb.49).  
 

               
           afb.48                      afb.49 
 
Doe de draad in de naald en trek de draad door de naald totdat beide uiteinden van de draad gelijk zijn (er 
zit nu dus een dubbele draad in de naald). Steek de naald op een willekeurige plek in het hoofdje en laat 
de naald uit komen bij 1 van de ‘kruintjes’ (trek de draad door totdat het uiteinde in het hoofd zit).  
Steek de naald op een willekeurige plek in het hoofd en laat de naald bij de kruin weer uit het hoofd 
komen. Trek de draad door totdat het uiteinde van de draad in het hoofd zit.  
Leg de draad vanaf de kruin over de bovenkant van het hoofd richting het voorhoofd. Steek vervolgens 
de naald, midden op het voorhoofd, op de haargrens, in het hoofd. Steek daarbij de naald richting de 
kruin en kom na een paar cm weer boven met de naald (afb.50). Steek vervolgens een paar cm vóór de 
kruin de naald weer in het hoofd en kom bij de kruin weer boven (afb.51). Trek de draad die bij de kruin 
nu uit het hoofd hangt aan, zodat de draad die over het hoofd ligt aangesloten op het hoofd ligt.  

                                               
                   afb.50                                   afb.51                   
(afb.50 en afb.51 zijn bovenaanzichten van het hoofd, de gestippelde lijn geeft de haargrens op het 
voorhoofd aan). 
 
Blijf doorwerken met de draad die nu bij de kruin uit het hoofd hangt totdat de draad op is. Hecht dan een 
nieuwe draad aan (= Doe een draad haartjeswol in de naald. Steek de naald op een willekeurige plek in 
het hoofd en laat de naald bij de kruin weer uit het hoofd komen. Trek de draad door totdat het uiteinde 
van de draad in het hoofd zit).  
Maak richting de nek dezelfde ‘steken’: leg de draad vanaf de kruin over het achterhoofd richting de nek. 
Steek de naald middenachter bij de nek, op de haargrens, in het hoofd. Steek daarbij de naald richting de 
kruin en kom na een paar cm weer boven met de naald. Steek vervolgens een paar cm vóór de kruin de 
naald weer in het hoofd en kom bij de kruin weer boven. Trek de draad aan zodat hij weer mooi op het 
hoofd ligt. 
Herhaal deze ‘steken’ ook bij de oorpunten.  
Het hoofd is door de gemaakte steken verdeeld in 4 ‘vakken’. Vul de vakken met dezelfde steken 
helemaal op. Maak vanaf nu elke keer vanuit een ander ‘vak’ steken. Begin met het maken van de 
‘steken’ in het ‘vak’ linksmiddenvoor, ga dan naar rechtsmiddenvoor, links middenachter, rechts 
middenachter, daarna weer linksvoor, rechtsvoor. enz. Laat de naald bij de kruin steeds in de buurt van de 
kruin boven komen (de naald hoeft dus niet elke keer precies op dezelfde plaats boven te komen).  
Zet de steken zo nu en dan precies op de haargrens, en andere keren bv een halve cm vanaf de haargrens 
richting de kruin (wanneer alle steken precies op de haargrens worden gezet wordt de haargrens te sterk 
benadrukt). Maak ook de afstand tussen de steken verschillend. Zet dus de ene keer de steken vlak naast 
elkaar en laat een andere keer tot een halve cm ruimte tussen de steken. Zo wordt de haargrens wat 
‘rommelig’. Ga door met het maken van steken langs de haargrens totdat het hele hoofd bedekt is. 
 
 
 
 



 www.septemberspring.nl – Pruikjes voor Poppie  17 

4- ‘Fantasie garen/ sjaaltjes garen’. Voorbeelden van sjaaltjes garen zijn bv.Lammy Salsa of OhLaLa  
4- Kort pruikje (met eventueel staartjes/vlechtjes, afhankelijk van het garen!) (van Fantasie garen):  
Bv.: 

 
 
Bekijk het garen eerst goed en bepaal daarna op welke manier het pruikje kan worden gemaakt.  
Bv met Salsa kan het pruikje op dezelfde manier worden gemaakt als met bouclé garen (zie 2- Bouclé 
garen (= krulletjes). 
Een garen als OhLaLa (dat gebruikt is voor het popje op de foto) bestaat uit een kerndraad waaraan 
‘sliertjes’ zitten en langs die kerndraad loopt nog een extra draad (bij een sjaaltje haak of brei je met deze 
extra draad) Voor het pruikje knip je die extra draad los en daarna kan de kerndraad op het hoofd worden 
vastgenaaid: Bepaal met behulp van spelden de haargrens: van hoog op het voorhoofd via het ene 
oorpunt, de nek (blijf ongeveer 1 cm boven de nek!) en het andere oorpunt terug naar het voorhoofd 
(afb.46 en afb.47).  
 

              
             afb.46                        afb.47 
 
 
Teken met een ‘licht oplosbare verdwijnstift’ de haargrens langs de spelden en verwijder de spelden 
(afb.48 en afb.49).  
 

               
           afb.48                      afb.49 
 
Naai met garen (in de kleur van het Fantasiegaren) het Fantasiegaren langs de haargrens door steeds een 
steekje over het Fantasiegaren te maken. Maak wanneer het Fantasiegaren rondom het hoofd op de 
haargrens is vastgenaaid een volgende ronde rondom het hoofd. Herhaal dit en maak zo steeds kleinere 
rondes tot de kruin bereikt is en het hele hoofd bedekt is. 
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