
Haakpatroon Sofie   

Dit haakpatroon is gebaseerd op Sofie uit de 

kinderboeken ‘Sofie en haar helden’ en ‘Sofie&Bo en de 

betoverde laarsjes’ en is gemaakt met toestemming van 

@watzietsofie  

 

Dit haakpatroon is gemaakt door @HakenmetLoes  
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Dit patroon is gemaakt door www.hakenmetloes.nl  
 

Benodigdheden:  

Scheepjes Catona 103 beige  

Scheepjes Catona 106 wit 

Scheepjes Catona 408 roze  

Scheepjes Catona 249 geel 

Scheepjes Catona 258 rood  

Scheepjes Catona restje bruin voor de mond 

1 paar ovale zwarte veiligheidsoogjes 10 mm  

Zwart ijzergaren  

Naaigaren (optioneel om de onderdelen mooier aan elkaar te naaien)  

Naald 

Vulling  

4 steekmarkeerder  

Haaknaald 2,5 of 3 (pas de haaknaald aan naar eigen inzicht)  

 

Afkortingen:  

V = vaste  

HV = halve vaste  

 

Op de volgende bladzijde begint het patroon. Haak de onderdelen volgens de volgorde van 

het patroon.  

 

Heb je vragen? Stuur gerust een mailtje naar hakenmetloes@gmail.com of stuur een 

berichtje via Instagram @hakenmetloes.  

 

 

 

  

http://www.hakenmetloes.nl/
mailto:hakenmetloes@gmail.com
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Patroon:  

 

Oor (haak 2x):  

Scheepjes Catona 103 beige  

 

1.  Haak een magische ring van 6V 

2.  Haak 2V in elke V (12V)  

3.  3V, 2V in 1 3x (15V)  

4.  1V in elke V (15V)  

 

Hecht af en laat een lange draad over om het oor aan het hoofd van te naaien.  

 

Neus  

Scheepjes Catona 103 beige  

 

1.  Haak een magische ring van 6V  

2-3.  1V in elke V (6V)  

 

Wang (haak 2x):  

Scheepjes Catona 408 roze  

 

1.  Haak een magische ring van 6V  

2.  Haak 2V in elke V (12V)  

 

Hecht af.  

 

Hoofd 

Scheepjes Catona 103 beige  

 

1.  Haak een magische ring van 6V  

2.  2V in elke V (12V)  

3.  1V, 2V in 1 6x (18V)  

4.  2V, 2V in 1 6x (24V)  

5.  3V, 2V in 1 6x (30V)  

6.  4V, 2V in 1 6x (36V)  

7.  5V, 2V in 1 6x (42V)  

8.  6V, 2V in 1 6x (48V)  

9. 7V, 2V in 1 6x (54V)  

10-22. 1V in elke V (54V)  

23.  7V, 2V samen haken 6x (48V)  

24.  6V, 2V samen haken 6x (42V)  

http://www.hakenmetloes.nl/
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25.  5V, 2V samen haken 6x (36V)  

26.  4V, 2V samen haken 6x (30V)  

27.  3V, 2V samen haken 6x (24V)  

28.  2V, 2V samen haken 6x (18V)  

 

Vul het hoofdje lichtjes op.  

 

Plaats de ogen tussen toer 13 en 14 met 9V tussen de ogen. Maak vervolgens met zwart 

ijzergaren drie wimpers boven elk oog. Zie de foto hieronder.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Maak met behulp van Scheepjes Catona 249 geel 2 wenkbrauwen. Zie de foto hierboven.  

 

Plaats de neus op toer 17 en 18 tussen de ogen. Zie foto hieronder. De neus helpt bij het 

plaatsen van de mond. De mond wordt gemaakt met een restje Scheepjes Catona bruin.  

Bekijk de foto hieronder voor de vorm van de mond.  

 

  

 

 

 

 

 

  

http://www.hakenmetloes.nl/
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29-30. 1V in elke V (18V)  

Zorg er voor dat de toer eindigt aan de achterkant van het hoofd. Dus aan de andere kant 

van de ogen. Zie foto hieronder. Haak daarna verder met toer 31.  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

31.  2V, 2V in 1 6x (24V)  

 

Nu wordt het jurkje direct aan de nek gehaakt. Kleurwissel naar Scheepjes Catona 408 roze.  

 

32.  3V, 2V in 1 6x (30V)  

33.  4V, 2V in 1 6x (36V)  

34.  5V, 2V in 1 6x (42V)  

35.  6V, 2V in 1 6x (48V)  

 

Pak 2 steekmarkeerders en markeer de armen. Tel hiervoor 2 keer 9V aan elke zijkant. 

Hierdoor blijft er 15V over aan de voorkant en 15V aan de achterkant. Zie foto hieronder.  

 

De armen worden later gehaakt. Haak eerst het jurkje verder (zie toer 36 t/m 46).  

 

36-46.  1V in elke V (30V)  

Hecht de roze draad af (laat een lange draad hangen om later het jurkje dicht te naaien) en 

http://www.hakenmetloes.nl/
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vul het hoofd, nek en lijf stevig op. Pak 2 andere steekmarkeerders. Hiermee worden de 

benen gemarkeerd. Tel aan beide zijkanten 2 keer 12V. Aan de voorkant blijft 3V over en aan 

de achterkant blijft 3V over.  

Eerste been  

Hecht aan de achterkant, bij een van de benen, aan met Scheepjes Catona 103 beige.  

 

1-8.  1V in elke V (12V)  

 

Kleurwissel naar Scheepjes Catona 106 wit  

 

9-10. 1V in elke V (12V)  

 

Hecht de draad af en vul het been stevig op.  

 

Tweede been  

Hecht aan de achterkant, het andere been, aan met Scheepjes Catona 103 beige.  

 

1-8.  1V in elke V (12V)  

 

Kleurwissel naar Scheepjes Catona 106 wit  

 

9-10. 1V in elke V (12V)  

 

Hecht de draad af en vul het been stevig op.  

 

Laat het jurkje nog even open, zodat je later nog wat vulling  

in het jurkje kunt doen.  

 

Op de volgende bladzijde lees je hoe de armen worden  

gehaakt.  

 

http://www.hakenmetloes.nl/
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Arm (2x)  

Hecht op de plek waar de steekmarkeerder zit aan met Scheepjes Catona 408 roze.  

 

1-4.  1V in elke V (10V)  

 

Kleurwissel naar Scheepjes Catona 103 beige  

 

5- 11.  1V in elke V (10V)  

Vul de armpjes stevig op.  

12.  2V samen haken 5x  (5V)  

 

Hecht de draad af en naai het armpje netjes dicht.  

Schoen (2x)  

Scheepjes Catona 258 rood  

 

1.  Magische ring van 6V  

2.  2V in elke V (12V)  

3-8. 1V in elke V (12V)  

 

Vul het schoentje stevig op.  

 

9.  2V samen haken (6V)  

 

Hecht de draad af en naai de schoen dicht.  

 

Achterkant haar  

Scheepjes Catona 249 geel  

 

1.  Haak een magische ring van 6V  

2.  2V in elke V (12V)  

3.  1V, 2V in 1 6x (18V)  

http://www.hakenmetloes.nl/
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4.  2V, 2V in 1 6x (24V)  

5.  3V, 2V in 1 6x (30V)  

6.  4V, 2V in 1 6x (36V)  

7.  5V, 2V in 1 6x (42V)  

8.  6V, 2V in 1 6x (48V)  

9. 7V, 2V in 1 6x (54V)  

10-15. 1V in elke V (54V)  

 

Leg het haar over de achterkant van het hoofd en kijk of het past. Haak zo nodig nog een of 

twee toeren.  

 

Pony (2x)  

Scheepjes Catona 249 geel  

 

1.  Haak een magische ring van 6V  

2.  2V in elke V (12V)  

3.  1V, 2V in 1 6x (18V)  

4.  2V, 2V in 1 6x (24V)  

5.  3V, 2V in 1 6x (30V) 

Vouw het haakwerk dubbel en haak aan elkaar met 15V.  

 

Haarband  

Scheepjes Catona 408 roze  

 

1.  Haak een ketting van 39 losse 

Leg de ketting op het hoofd en kijk of het nodig is om de ketting langer te maken.  

2.  Haak terug op de ketting, sla de eerste losse vanaf de haaknaald geteld over (38V)  

http://www.hakenmetloes.nl/
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Strikje  

Scheepjes Catona 408 roze  

 

1.  Haak een ketting van 9 losse  

2.  Haak terug op de ketting, sla de eerste losse vanaf de haaknaald geteld over (8V) 

 Haak een keer losse.  

3.  1V in elke V  

 

Hecht de draad af en maak met behulp van de draad een strikje door de draad in het midden 

een paar keer om het haakwerk te wikkelen.  

 

Alle onderdelen zijn nu gehaakt. Hieronder wordt omschreven en uitgebeeld hoe de 

onderdelen aan elkaar worden gezet. Als je er voor kiest om de onderdelen met naaigaren 

vast te zetten aan het hoofd en lijf kunnen alle draden van Scheepjes worden weggewerkt.  

 

Oren  

De bovenkant van het oor wordt geplaatst op toer 12. Tel 7 V vanaf het oog naar de 

achterkant van het hoofd en plaats dan de bovenkant van het oor op toer 12 (zie foto 

hieronder).  

   

   

   

   

   

 

   

   

   

Wangen  

De wang wordt tussen het oor en het oog geplaatst aan beide kanten van het gezicht. (zie 

foto op de volgende bladzijde).  

 

Neus 

Plaats de neus in het midden van de ogen en de mond (zie foto hierop de volgende 

bladzijde).  

 

 

 

http://www.hakenmetloes.nl/
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Haar  

Plaats het haar op het hoofd. Zorg dat het haar vast wordt genaaid tussen toer 2 en 3 op het 

voorhoofd. Trek de achterkant zo ver mogelijk naar onderen en de zijkanten zover mogelijk 

richting de oren. Speld het haar goed vast voordat je begint te naaien.  

 

Pony’s  

Plaats de pony’s op het voorhoofd tegen het haar aan. Naai ze vast aan het haar (zie foto’s 

hieronder).  

 

   

   

  

 

 

 

 

 

Haarband  

Plaats de haarband op de “naad” van pony’s en het haar (zie foto’s hieronder).  

 

http://www.hakenmetloes.nl/
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Strikje  

Plaats het strikje aan de linkerkant van de haarband en naai stevig 

vast in de vorm van een strikje (zie foto’s hierboven).  

 

Schoenen 

Plaats elke schoen onder een been (zie foto’s hiernaast) en naai de 

schoenen vast.  

Sofie is af! Alle onderdelen zijn aan elkaar genaaid. Heb jij Sofie gehaakt en ga je een foto 

van Sofie op Instagram plaatsen? @HakenmetLoes en @watzietsofie zouden het leuk vinden 

om jouw gehaakte Sofie te zien door middel van een tag.  

 

Let op: dit patroon is een ontwerp van HakenmetLoes gebaseerd op het karakter Sofie uit de 

boeken ‘Sofie en haar helden’ en ‘Sofie&Bo en de betoverende laarsjes’. Dit patroon mag niet 

gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Dit patroon is niet bedoelt om te kopiëren, te 

vertalen of te publiceren zonder toestemming van HakenmetLoes. Het eindproduct, de 

knuffel, mag alleen worden gebruikt voor eigen gebruik (ter ondersteuning van het boek). 

Verkoop van de knuffels is verboden! 

 

 

http://www.hakenmetloes.nl/

