Speelgoed voor Poppie
Waar zal Poppie vandaag het eerst mee gaan spelen?
Met de blokken? Of zal ze gaan wandelen met Eend, gaan ze samen de wijde wereld in? Of gaat ze spelen
met die mooie bal in alle kleuren van de regenboog?
Ze weet het al! Eerst gaat ze knuffelen met haar lieve beer!
Lekker spelen Poppie.
Materiaal:
Voor de blokken, de bal en de eend: 2,5 x 16 cm rood vilt, 2,5 x 20 cm oranje vilt, 5 x 20 cm maisgeel
vilt, 5,5 x 20 cm felgroen vilt, 3,5 x 15,5 cm blauw vilt, 2,5 x 12 cm paars vilt, zwarte splijtzijde en
splijtzijde in de kleuren van het vilt, vulwol, 5 x 20 cm enkelzijdig klevende witte Aslan
(lampenkapfolie), 4 x 5 cm stevig karton, 4 kralen ∅ 12 mm (platte schijfjes), 1 pijpenrager, Gütermann
textiellijm, plakband.
Voor de gehaakte beer: restje Catania Classic, haaknaald 2 mm, steekmarkeerder.
Belangrijk: Volg bij het maken van ‘Speelgoed voor Poppie’ de werkwijze in de beschreven volgorde.
Lees steeds vooraf per onderdeel alleen de betreffende werkwijze goed door (dit om het overzichtelijk te
houden, lees en werk dus stap voor stap).
Knip de delen, tenzij anders aangegeven, zonder naadtoeslag (naadtoeslag = een klein randje) uit. Naai
de naden met 1 draadje splijtzijde en de in de werkwijze aangegeven steek. Maak de steekjes zo klein
mogelijk (± 1 mm, gebruik een korte dunne naald, dan maak je vanzelf kleine steekjes). Maak het opvullen
gemakkelijker door daarbij een satéprikker te gebruiken.
De letters op de patroondelen komen overeen met de letters in de werkwijze. Kijk tijdens het maken ook
naar de foto.
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De blokken:
Festonneer (afb.A) de randen van 5 viltdelen (van hetzelfde blok) volgens afb.B aan elkaar. Draai de
viltdelen om en plak de Aslan op de achterkant van de viltdelen (de Aslan komt aan de binnenkant van
het blok). Vul het blok op met vulwol en sluit het blok met het 6e viltdeel. Maak zo ook de andere 2
blokken.
De bal:
Leg de bal-delen op kleurvolgorde: rood, oranje, geel, groen, blauw, paars. Naai met een kleine stiksteek
(afb.C) het oranje deel van A naar B tussen het rode en het gele deel. Naai het blauwe deel tussen het
groene en paarse deel. Naai het rode aan het paarse deel en het gele aan het groene deel. Keer de bal
voorzichtig binnenstebuiten. Vul de bal op met vulwol. Festonneer het onderkantdeel bij B op de bal en
het bovenkantdeel over de vulopening (het bovenkantdeel is iets groter dan de vulopening van de bal).
De eend:
Festonneer de snavel op één van de lijfdelen. Borduur met 1 draadje zwarte splijtzijde de ogen.
Festonneer de 2 lijfdelen van A via B naar C aan elkaar.
Vouw voor het pluimpje bovenop de kop, een volle draad splijtzijde van ongeveer 35 cm dubbel en knoop
de uiteinden samen. Rijg de dubbelgevouwen draad door een naald en steek de naald vanaf de onderkant
dwars door het lijf naar B. Laat de naald bij B uit het lijf komen en trek de draad zover mogelijk aan (de
knoop zit nu tegen de binnenkant van de naad). Knip voor het pluimpje, de draad af op ongeveer 5 mm
(de overgebleven draad kun je weer gebruiken voor het festonneren !).
Vul de eend op met vulwol. Festonneer de bodem onder de eend.
Festonneer DEF van de poten aan het lijf. Festonneer GHJ van de vleugels aan het lijf.
Plak voor de assen 2 stukjes pijpenrager van 5 cm met een stukje plakband op het karton van de kar
(afb.D). Leg in beide uiteinden van 20 cm van bv. een draad Catania een knoop. Plak 1 van de knopen
zodanig op het karton dat de draad bij A uit de kar steekt (afb.D). Draai het karton om zodat de
pijpenragers en de knoop van de draad aan de onderkant zit. Leg de 2 vilten kar-delen op elkaar met het
karton er tussen (de pijpenragers steken aan weerszijden uit het vilt en de draad bij A). Festonneer de kardelen rondom aan elkaar.
Zet de bodem van de eend met de ik-en-jij-steek (afb.E) vast op de kar.
Pas een kraal op de as-pijpenragers en knip de as-pijpenragers op lengte af. Lijm met textiellijm een kraal
op het uiteinde van de assen.
De gehaakte beer:
Algemeen:
a- Op wat foto’s van Poppie staat een gehaakt beertje. Het beertje is een ontwerp van Annie’s
Granny Design. De Engelse werkwijze is hier te vinden: http://anniesgranny.com/small-crochetbear/
Omdat er vraag naar was heb ik met toestemming van Anita de werkwijze vertaald. Anita
dankjewel voor je toestemming!
b- De beer op de foto is gehaakt met Catania Classic en een 2 mm haaknaald. Door de beer met
dikker of dunner garen te haken wordt de beer groter of kleiner. Neem altijd een haaknaald die een
halve mm dunner is dan waar je het garen normaal mee zou haken. Dit voorkomt dat de vulwol
door het haakwerk te zien is.
c- Magische ring: Verschillende onderdelen worden begonnen met een ‘magische ring’: zie voor een
filmpje voor het maken van een magische ring hier:
https://www.youtube.com/watch?v=wuvOrkHsAbY
d- Steekmarkeerder: Er wordt in het rond gehaakt. Het is daarom handig om een steekmarkeerder te
gebruiken zodat het begin en het einde van elke toer gemakkelijk te herkennen is. Markeer
daarvoor steeds de eerste steek van de toer met de steekmarkeerder (of verbuig een paperclip of
rijg een draadje garen in de eerste steek). Verplaats de steekmarkeerder naar de eerste steek van de
toer zodra er bv. 2 steken van de toer zijn gehaakt.
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e- Aan het einde van de toer staat tussen haakjes het aantal steken dat gehaakt is voor die toer.
De armen:
Toer 1: haak 4 vasten in een magische ring (= 4 vasten).
Toer 2: *2 vasten in de volgende vaste, 1 vaste, herhaal vanaf * nog een keer (= 6 vasten).
Toer 3 tot en met toer 6: 1 vaste in elke vaste (= 4 toeren van 6 vasten).
Toer 7: Vul de arm op met vulwol en maak de bovenkant van de arm plat. Sluit de bovenkant: sla de 1e
steek over, haak de 2e en 5e steek van de vorige toer met een vaste samen (= steek de haaknaald in de 2e
steek en vervolgens in de 5e steek, maak een omslag en haal deze door beide steken omhoog, er staan nu
2 lusjes op de naald, maak weer een omslag en haal deze in 1 x door beide lusjes), haak zo ook de 3e en
4e vaste van de vorige toer met een vaste samen, sla de 6e steek over.
Maak nog een arm.
De benen:
Toer 1: haak 4 vasten in een magische ring (= 4 vasten).
Toer 2: 2 vasten in elke vaste van de vorige toer. (= 8 vasten).
Toer 3 tot en met toer 8: 1 vaste in elke vaste (= 6 toeren van 8 vasten). Knip de draad af op ± 10 cm.
Haak nog een been, maar laat de draad hangen want hiermee worden beide benen gesloten en aan elkaar
vastgezet.
Vul beide benen met vulwol op en maak de bovenkant van de benen plat.
De bovenkant van de benen wordt gesloten en de benen worden aan elkaar vastgemaakt. Begin met het
beentje waar de draad nog aan hangt. De bovenkant van het been wordt net als bij de armen gesloten door
steken samen te haken. Haak hiervoor de 1e en 8e vaste van de vorige toer met een vaste samen, haak ook
de 2e en de 7e van de vorige toer, de 3e en de 6e van de vorige toer en tot slot de 4e en de 5e van de
vorige toer met een vaste samen (er worden dus 4 vasten gehaakt om de bovenkant van het been te
sluiten). Haak aansluitend op dezelfde manier de bovenkant van het andere beentje dicht.
(Er zijn 8 vasten gehaakt en de benen zitten aan elkaar vast). Aansluitend wordt het lijf gehaakt.
Het lijf:
Toer 1: Deze toer wordt gehaakt in de 8 vasten van de toer waarmee de benen aan elkaar zijn gehaakt.
Draai het werk om en haak in de voorste lussen van de 8 vasten van de vorige toer: 1 losse, 2 vasten, *2
vasten in de volgende vaste, herhaal vanaf * nog 3 keer, 2 vasten.
Draai het werk weer om zodat je verder kunt haken langs de andere kant van het werk (= in de achterste
lus van de 8 vasten van de vorige toer). Haak terug naar het begin van de toer: 1 vaste in elke vaste.
(In de 1e toer zijn 4 vasten gemeerderd. De gemeerderde steken vormen de buik. Er zijn in totaal 20
vasten). Haak in het rond over deze vasten.
Toer 2 tot en met toer 4: 1 vaste in elke vaste (= 3 toeren van 20 vasten).
Toer 5: 1 vaste, * haak 2 vasten samen, 1 vaste, herhaal vanaf * nog 2 keer, haak 2 vaste samen, 7 vasten
(= 15 vasten, er is nog 1 vaste van de vorige toer over. In deze vaste wordt in de volgende toer de 1e steek
gehaakt).
Toer 6: In deze toer worden de armen aan het lijf gehaakt. Ze worden vastgehaakt aan 2 steken aan
weerszijden van het lijf. Je bent nu met het haakwerk op de plek waar de 1e arm moet worden
vastgehaakt. *Steek de haaknaald in de 1e steek van de eerste arm en vervolgens in de volgende steek van
het lijf, maak een omslag en haal deze door beide steken omhoog, er staan nu 2 lusjes op de naald, maak
weer een omslag en haal deze in 1 x door beide lusjes, herhaal vanaf * met de 2e steek van de arm en de
volgende steek van het lijf, 6 vasten, haak de tweede arm op dezelfde manier vast aan de volgende 2
steken van het lijf, 6 vasten (= 16 vasten).
Vul het lijf op met vulwol.
Toer 7: *haak 2 vasten samen, herhaal vanaf * nog 7 keer (= 8 vasten). Het lijf is klaar, aansluitend wordt
het hoofd gehaakt.
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Het hoofd:
Toer 8: Haak in de voorste lus: *haak 2 vasten in de volgende vaste, herhaal vanaf nog 7 keer* (= 16
vasten).
Toer 9: *2 vasten in de volgende vaste, 7 vasten, herhaal vanaf * nog 1 keer (= 18 vasten).
Toer 10 tot en met toer 13: 1 vaste in elke vaste (= 4 toeren van 18 vasten).
Toer 14: *haak 2 vasten samen, 1 vaste, herhaal vanaf * nog 5 keer (= 12 vasten).
Toer 15: *haak 2 vasten samen, herhaal vanaf * nog 5 keer (= 6 vasten). Knip de draad af.
Vul het hoofd op met vulwol. Sluit de opening door de draad door de voorste lussen van de laatste toer te
rijgen. Trek de draad aan totdat de vulopening gesloten is en zet de draad vast.
De oren:
Haak 2 lossen.
Toer 1: Haak 1 vaste, 1 half stokje, 2 stokjes, 1 half stokje, 1 vaste in de 2e vaste vanaf de naald. Knip de
draad af op ongeveer 15 cm.
Haak zo ook het 2e oor.
De neus:
Toer 1: Haak 6 vasten in een magische ring.
Toer 2: *2 vasten in de volgende vaste, 1 vaste, herhaal vanaf * nog 2 keer ( = 9 vasten)
Toer 3: *2 vasten in de volgende vaste, 2 vasten, herhaal vanaf * nog 2 keer (= 12 vasten)
Knip de draad af op ongeveer 15 cm.
Afwerking: Naai de oren aan het hoofd. Naai de neus zodanig aan het hoofd dat de laatst gehaakte steek
naar de onderkant van het hoofd wijst en vul de neus tijdens het vastzetten op met vulwol. Borduur de
snuit en de ogen met zwarte Catania Classic of een volle draad splijtzijde.
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‘Speelgoed voor Poppie’ is een GRATIS te downloaden Septemberspring patroon.
Speelgoed voor Poppie combineert goed met Poppie en al haar mooie kleertjes!
© Septemberspring.nl
Dit ontwerp is auteursrechtelijk beschermd.
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blok-1
3 x felgroen
3 x blauw

blok-1
6 x Aslan

blok-2
3 x maisgeel
3 x oranje

blok-3
3 x rood
3 x paars

blok-2
6 x Aslan

blok-3
6x
Aslan

(bovenkant)
A A

bal
1 x rood
1 x oranje
1 x maisgeel
1 x felgroen
1 x blauw
1 x paars

bovenkant 1 x rood
onderkant 1 x rood

B

B
snavel
1 x oranje

G

(snavel)
H

H

E

E

kar
2 x felgroen

JHG

D EF

lijf eend
2 x maisgeel

C

HJ

poot
2 x oranje

bodem
A
C
1 x maisgeel

A

A

kar
1 x karton

rechter vleugel
1 x maisgeel

linker vleugel
1 x maisgeel

