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Het kleurenmonster is ondertussen niet weg te denken uit een kleutergroep. De prachtigste
poppen en verwerkingen komen voorbij. De materialen van het kleurenmonster zet ik
geregeld in tijdens mijn begeleiding aan jonge kinderen.

Op de fiets hop ik van school naar school met twee fietstassen vol mooie materialen. Je kunt
je misschien voorstellen dat ik dus graag pocketsize materialen meeneem! Maar het liefst
ook weer niet te klein…

De bestaande haakpatronen van het kleurenmonster waren voor mij te klein of te groot,
vandaar dat ik mijn eigen patroon heb gemaakt! Ik heb het patroon al een aantal keer
uitgeprobeerd, mocht je toch een vraag of opmerking hebben… Let me know!

Welke kleur gebruiken ze bij de emotie?
Groen: kalmte
Geel: blijheid – geluk



Rood: boosheid
Grijs: bang – angstig
Blauw: verdrietig
Roze: liefde

Het haakpatroon voor het kleurenmonster – een hand(ig)
formaat!
De monsters worden ongeveer zo groot als een hand. Je hebt 1 bol katoen per monster
nodig. Daarnaast heb je wat wit en zwart garen nodig voor de details. Gebruik haaknaald nr
2. De onderdelen naai je aan elkaar met een borduurnaald. Verder heb je wat vulling nodig,
bijvoorbeeld van een kussen.

Afkortingen
Meer: meerderen, haak twee vasten in 1 vaste.
Min: minderen, haak twee vasten samen.
V: vaste
L: losse/ keerlus

Lijf
1. 18 lossen (18v)
2. 2 v in de 2e losse vanaf de naald, 15V, 3v in de laatste losse van de ketting. Haak

door aan de andere kant van de ketting, 16 v (36v)
3. 1v, 1 meer in de volgende steek. 16v, 1 meer. 1v, 1 meer. 16v, 1 meer (40v)
4. 1v, 1 meer, 17v, 1 meer, 2v, 1 meer, 17v, 1 meer (44v)
5. 2v, 1 meer, 18v, 1 meer, 3v, 1 meer, 18v, 1 meer (48v)
6. 48v haken in de voorste lussen (48v).
7. t/m 26    48v in achterste lussen (48v)

Door de steken alleen in de voorste lussen te haken, haak je recht omhoog en krijg je een
mooie overgang van de onderkant en de rest van het lijf.





Horentje 1
Je haakt vanaf toer 26 door naar de horentjes. Zorg dat je vanaf het midden van het lijf
begint met tellen. Plaats bij dit middelpunt een touwtje of hangertje.

1. 10v, 1l keren (10v)
2. 20v, 1l, keren (20v)
3. 2v samen, 16v, 2v samen, 1l (18v)
4. 2v samen, 14v, 2v samen, 1l (16v)
5. 2v samen, 12v, 2v samen, 1l (14v)
6. 2v samen, 10v, 2v samen, 1l (12v)
7. 2v samen, 8v, 2v samen, 1l (10v)
8. 2v samen, 6v, 2v samen, 1l (8v)
9. 2v samen, 4v, 2v samen, 1l (6v)
10. 2v samen, 2v, 2v samen, 1l (4v)

Vouw de horentjes dubbel en haak hen dicht naar beneden. Bij de bovenkant van het hoofd
haak je aan 1 zijde verder totdat je bij het midden van het lijfje bent. Plaats hier je touwtje om
het midden aan te geven.

Op het moment dat je de gezichtjes wil haken en borduren, dan is dit een handig moment
om hen vast te maken. Wil je liever de gezichten met vilt opplakken, dan zou je het hele lijf
af kunnen maken.

Horentje 2
1. 10v, 1l (10v)
2. 20v, 1l (20v)
3. 2v samen, 16v, 2v samen, 1l (18v)
4. 2v samen, 14v, 2v samen, 1l (16v)
5. 2v samen, 12v, 2v samen, 1l (14v)
6. 2v samen, 10v, 2v samen, 1l (12v)
7. 2v samen, 8v, 2v samen, 1l (10v)
8. 2v samen, 6v, 2v samen, 1l (8v)
9. 2v samen, 4v, 2v samen, 1l (6v)
10. 2v samen, 2v, 2v samen, 1l (4v)

Dubbelvouwen en weer naar beneden dicht haken. Bij de bovenkant van het hoofd haak je
aan 1 zijde verder (5v). Laat een stuk draad over. Vul het lijf en de horentjes verder en naai
het gat dicht.



Armen (2x)
1. Magic ring 6v (6v)
2. 2v in 1v (12v)
3. *1v, 1 meer* herhalen (18v)
4. 18v (18v)
5. 18v (18v)
6. 18v (18v)
7. 3v, 1v minder, 3v (15v)
8. *3v, 1v minder* herhalen (12v)
9. t/m 22   12v (12v)

Vul na rij 9 of 10 de hand. Vouw op het eind de arm dubbel en haak dicht met 5 vasten.

Voet  & Benen (2x)
1. 9 Lossen
2. 2v in de 2e losse vanaf de haak. 6v. 3v in laatste v van de ketting. 8v (19v)
3. 3v in 1 steek, 7v, 1 meer, 1v, 1 meer, 8v (23v)
4. 23v in voorste lussen (23v)
5. 23v (23v)
6. 1 min, 1 min, 17v, 1 min (20v)
7. 1 min, 1 min, 12v, 1min, 1 min  (16v)
8. 1 min, 1 min, 12v (14v)
9. 14v (14v)
10. 14v (14v)
11. 14v (14v)
12. 14v (14v)
13. 14v (14v)

Plaats na tour 2 een touwtje of hangertje. Je hebt na tour 3 de voetzool gehaakt, vervolgens
haak je omhoog voor de rest van de voet. Vul na rij 10 de voet en op het eind de rest van het
been. Laat de opening open, dan kan het monster blijven staan!

Ogen – cirkels voor blij en bang
1. Magic ring 6v (6v)
2. 2v in 1v (12v)
3. 1v, 2v in 1v (15)

Sluit af met een halve vaste. De pupillen kan je haken of een veiligheidsoogje voor
gebruiken. Haak bij de blije ogen de pupillen iets dichter bij de rand, bij de bange ogen
plaats je de pupillen in het midden.



Boos oog 1
1. Magic ring 3v, 1l
2. 2v in v (6v), 1l
3. 1v, 1 meer, 1v, 1 meer, 1 meer, (10v) 1l
4. 1v, 2v in v, 1v, 2v in v, 2v, 2v in v, 2v, 2v in v (14v) 1l
5. 2v in v, 2v in v, 2v in v. (20v)

Haak na tour 4 verder door aan de andere kant.

Boos oog 2
1. Magic ring 3v, 1l
2. 2v in v, 2v in v, 2v in v (6v) 1l
3. 2v in v, 2v in v, 1v, 2v in v, 1v, 2v in v (10v) 1l
4. 2v, 2v in v, 2v, 2v in v, 1v, 2v in v, 1v, 2v in v (14v) 1l
5. 2v in v, 2v in v, 2v in v (20v)

Haak na tour 4 verder door aan de andere kant.

Mond
Borduur met zwart draad in de juiste vorm. Gebruik eventueel wat textiellijm om de draad op
z’n plek te houden.
Wenkbrauwen
Knoop zwart draad in de gewenste vorm boven de ogen. Kam of pluk de draad los en knip
bij in de gewenste vorm.


