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lfie woont in Het Land van Elfie. Er zijn 
daar geen winkels. Ze heeft genoeg aan 
wat ze vindt in de levende natuur. Elfie 
vindt ook vaak dingen die mensen hebben 
achtergelaten. Daar kan je leuke dingen 
mee doen.* 

Elfie heeft kleine krachtjes. Daarmee kan ze bijvoorbeeld 
vliegen (alleen als ze haar vleugeltjes aan heeft). Ze kan ook 
plantjes laten groeien door ze aan te raken. Soms doet ze dat 
iets te lang...

*Verderop in dit boek vind je knutsels die je zelf kunt maken. 
K

s 1 v

Elfie’s kleine krachtjes
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s 2 v

Elfie ontmoet Karabauter

p een mooie dag is er een festival in het 
Land van Elfie. Daar ziet Elfie Karabauter 
voor het eerst. Ze vindt hem leuk en hij 
kan heel goed dansen. In haar dagboek 
vertelt Elfie hoe ze elkaar ontmoetten, 
het was in het jaar 2019.

Lief Dagboek 
Ik ga je vertellen hoe ik Karabauter heb ontmoet.
Het was op het Eikeltjesfestival. Ik zag Karabauter dansen en dat 
vond ik zo mooi! Wow! Hij maakte wel acht of negen pirouetjes. 
Toen zei ik: ‘Zullen we samen dansen?’ Dat vond ik wel spannend. 
Een beetje. Hij leek heel sterk. En dat was ook zo. Omdat hij mij op 
een gegeven moment een klein stukje omhoog tilde. Dat vond ik eerst 
een beetje eng, maar daarna niet meer.
We waren aan het kamperen op het festival. Ik zag dat we naast 
elkaar stonden met onze tenten. Wow!
Karabauter en ik gingen elke dag dansen in de grote tent. En elke 
dag ging Karabauter op zijn basgitaar spelen bij de band. 
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Patronen: 
109  Elfie  
132  Besje 
139  Karabauter  
143  Bebyfie
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Haakpatronen
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Lees dit eerst!
Alle patronen* worden gehaakt met haaknaald 2,5. Gebruik je een dikkere of 
dunnere haaknaald en ander garen, dan worden de figuurtjes wat groter of wat 
kleiner, dat is niet erg: dat is toch geweldig!

Gebruik liefst katoenen haakgaren, bijvoorbeeld Catona, Catona Denim en 
Organicon van Scheepjes. Dit geeft een mooi en duurzaam resultaat.

*Alleen voor Bebyfie wordt dunner garen en een dunnere haaknaald gebruikt.
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Gebruikte steken en afkortingen Magische ring
Het maken van Elfie (en heel veel 
andere haakpatronen) begint met een 
Magische Ring (hoe je die maakt zie je 
als je hieronder).

1. Maak een lus 
zoals op de 
tekening. 

2. Haak een 
losse. Zo zet je 
de lus vast. 

3. Haak nog een 
losse.

4. Haak het aan-
tal vasten in de 
ring dat in je 
patroon ge-
noemd wordt.

5. Trek aan het 
losse uiteinde 
om de magische 
ring te sluiten. 
Zo krijg je een 
rondje zonder 
gaatje in het 
midden.

Bobbelsteek
Je haakt deze steek in de terug-
gaande toer, dus de verkeerde kant 
van het werk, zodat aan de goede 
kant van je werk het bolletje mooi 
bovenop komt te liggen. De laatste 
vaste voorafgaand aan je bolletje 
maak je af met de kleur draad van 
het bolletje. De bobbelsteek bestaat 
uit 5 tezamen gehaakte stokjes: 
*haaknaald insteken, lus halen, om-
slag en naald door 2 lussen halen*. 
Herhaal vanaf * totdat er 6 lussen 
op de naald staan. Sla nu om met de 
ondergrondkleur en haal deze door 
alle 6 de lussen.
Ga verder met deze kleur in vasten 
totdat er weer een bolletje komt.

losse
stokje
bobbelsteek

Afkortingen:
hv  = halve vaste
v  = vaste
hst = half stokje
vs  = 2 vasten samen haken
st.  = steek
avl  = alleen in voorste lus insteken
aal  = alleen in achterste lus insteken
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Veiligheidsoogjes bevestigen
Maak met je haaknaald een gaatje op de 
plaats waar de oogjes moeten komen. 
Steek het steeltje van het oog door het 
gaatje. Let op dat je het tweede oog op 
dezelfde rij bevestigt (anders krijg je 
scheve ogen). 
Keer dan je werkstuk om en schuif het 
bevestigingsringetje over het steeltje. 
Gebruik eventueel een steeksleutel die je 
over het steeltje schuift om het ringetje 
goed vast tegen het oogje aan te kunnen 
drukken. Het oogje moet zo dicht mo-
gelijk tegen het haakwerk aan zitten. 

Tip: Leg een doekje onder het oogje 
tijdens het vastduwen, om het oogje niet 
te beschadigen.

Let op de veiligheid: 
gaan kleintjes onder de drie jaar met 
het popje spelen? Gebruik dan geen 
veiligheidsoogjes, maar borduur een 
paar lieve kijkertjes op het gezichtje.

Zo lees je de patronen:
Herhaal de steken tussen rechte 
haken [ ] het aantal keren die staan 
vermeld meteen na de rechte haken. 
Dus als er staat: 
[1 v, 2 v in volgende v] 7 maal, 
dan betekent dat: 
haak eerst de steken die tussen 
de rechte haken staan, dus in dit 
voorbeeld: 1 vaste, twee vasten in 
de volgende vaste. Die serie steken 
moet je in totaal 7 maal doen.

vs = twee vasten samen haken
Steek de haaknaald in de voorste 
lus van de eerste vaste, en vervol-
gens ook in de voorste lus van de 
tweede vaste, sla dan de draad om 
de haaknaald en haal de draad door 
de voorste twee lussen op de haak-
naald. Sla dan weer de draad om de 
haaknaald en haal de draad door de 
overgebleven 2 lussen op de haak-
naald.
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Haakpatroon Elfie
Elfie wordt ongeveer 23 cm. lang, als je haakt met haaknaald 2,5 en Catona 
haakgaren (Scheepjes). Gebruik je een dikkere of dunnere haaknaald en ander 
garen, dan wordt ze wat groter of wat kleiner.

Benodigdheden
• Haaknaald 2 of 2,5 (afhankelijk 

van hoe vast je haakt, het haakwerk 
moet geen kleine gaatjes hebben, 
dan komt de vulling er doorheen)

• Stopnaald met stompe punt
• 2 veiligheidsoogjes met een door-

snede van 6 mm.
• Vulling voor popjes, bijvoorbeeld 

ongesponnen schapenwol 
• Haakkatoen geschikt voor haak-

naald 2,5, bijvoorbeeld Catona 
(Scheepjes): 
- 50 g roze 263 
- 10 g bruin 504 voor de haartjes 
- Een restje donkerroze 414 en rood   
516 om het gezichtje te borduren 
Voor Elfie’s jurkje: 
- 20 g rozerood 252 
- 10 g rood 516

Zo maak je Elfie
Het hele popje haak je met roze katoe-
nen garen (Catona kleurnr. 263). Elfie 
wordt in haar geheel gehaakt, dus je 
hoeft geen losse onderdelen aan elkaar 
te naaien. Je haakt in het rond, zonder 
elke ronde te sluiten, dus je werkt in 
een spiraal. 

Niet vergeten!
Gebruik een steekmarkeerder of 
een gekleurd draadje om het begin 
van elke ronde te markeren, alleen 
zo kun je het patroon goed volgen.




