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The Amazing Superkids

Haaktermen :
L= losse
hv= halve vaste 
v= vaste 
hstk= half stokje
stk= stokje 
2v in 1v = meerderen
2v samen = minderen 
hknld= haaknaald
4-stk popcornsteek: sla draad over haaknaald, steek in de volgende steek, trek de draad erdoor, 
sla draad over de haaknaald en trek door de eerste 2 lussen, (je hebt 2 lussen op de haaknaald 
over), sla draad over haaknaald, steek in dezelfde steek, trek de draad erdoor, sla draad over de 
haaknaald en trek door de eerste 2 lussen, ( je hebt 3 lussen op de haaknaald over), sla draad over
haaknaald, steek in dezelfde  steek, trek de draad erdoor, sla draad over de haaknaald en trek 
door de eerste 2 lussen ( je hebt 4 lussen op de haaknaald over),  sla draad over haaknaald, steek 
in dezelfde steek, trek de draad erdoor, sla draad over de haaknaald en trek door de eerste 2 
lussen ( je hebt nu 5 lussen op de haaknaald over) , sla draad over de haaknaald en trek de draad door 
alle lussen 

Tips:
Magische cirkel: http://www.allesoverhaken.nl/haaksteken-magic-loop.html
onzichtbaar minderen: http://www.handwerkles.nl/joomla-overview/haakles/156-onzichtbaarminderen
het perfecte rondje haken: http://haakmuts.blogspot.be/2010/04/het-perfecte-rondje.html
Lussteek: http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-crochet-the-loop-stitch.html
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Benodigdheden:
Sock weight yarn/sokkenwol 
voor het meisje: licht perzik, roze en zeegroen 
voor de jongen: licht perzik, geel en groen 
eyelash wol ( fluffy garen) zwart voor het haar van de jongen
zwart en bruin borduurgaren
2.5mm haaknaald 
Fiberfill 
steekmarkeerders 
borduur en naainaald 
10mm veiligheidsogen 
wit vilt 
schaar 
2 donker groene en 2 licht groene knopen van 6 mm 
groen naaigaren 
speldenkopjes 

Afmeting: 20 cm 
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld 

Laars (2x):
Met roze voor het meisje, Met geel voor de jongen
Ronde 1: 6L, sla 1st L over, 4v, 3v in de laatste L, ga verder aan de andere zijde van de 
lossenketting, 3v, 3v in laatste L (13)
Ronde 2: 4v, (2v in 1v) 3x, 3v, (2v in 1v) 3x (19)
Ronde 3: 6v, (2v in 1v) 3x, 7v, (2v in 1v) 3x (25)
Ronde 4: in de achterste lus: 1v in elke v (25)
Ronde 5-6: 1v in elke v (25)
Ronde 7: 2v, (2v samen) 6x, 11v (19)
Ronde 8: 1v, (2v samen) 4x , 10v (15)
Ronde 9-10: 1v in elke v (15)  markeer de achterste lus van de volgende v,
Ronde 11: In voorste lus: 1hv in de gemarkeerde v, 1L, 1hstk elke volgende v, sluit met een hv in de 
eerste hv
Hecht af en werk draadjes weg

Been (2x):
Vouw het laarsje naar buiten om zodat je de achterste lus van ronde 11 goed ziet
Hecht in die achterste lus aan met Zeegroen voor het meisje en groen voor de jongen
Ronde 1-7: 1v in elke v (15)
hecht af en laat een draad hangen ( deze wordt later gebruikt om de opening tussen de benen 
dicht te naaien)
Tel nu vanaf de laatste steek, 8 steken terug en markeer deze steekmarkeerder
Vul het laarsje en been op , doe hetzelfde met het tweede been maar hecht niet af 
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Lichaam (Jongen):
in volgende ronde haak je de benen aan elkaar
Ronde 1: 2L, 1v in de gemarkeerde v van het 1e been, 14v, 3L, 15 v over het 2e been. (35)  
Ronde 2: 1v in elk van de volgende L, 15v, (2v in 1L) 3x, 15v (38)
Ronde 3: 17v, (2v, 2v in 1v) 2x, 15v (40)
Ronde 4: (4v, 2v in 1v) 8x (48) 
Neem een naald en de draad die je had laten hangen aan het eerste been en naai het de opening 
tussen de beentjes dicht.  
Ronde 5-6: 1v in elke v (48)  
Verander naar geel
Ronde 7: 1v in elke v (48)  
Ronde 8: (6v, 2v samen) 6x (42) 
Hecht deze kleur af, Verander naar groen
Ronde 9: 1v in elke v (42) 
Ronde 10:(5v, 2v samen) 6x (36)
Ronde 11: 1v in elke v (36)  
Ronde 12: (4v, 2v samen ) 6x (30)  
Ronde 13: 1v in elke v (30)  
Ronde 14: (3v, 2v samen ) 6x (24) 
Vul al een deel op 
Ronde 15-20: 1v in elke v (24)  
Ronde 21: (2v, 2v samen ) 6x (18) 
Vul verder op, Verander naar licht perzik
Ronde 22:  (2v, 2v samen ) 6x (12) 
Ronde 23-30: 1v in elke v (12)  
Het is heel belangrijk dat je de nek zo stevig mogelijk opvult zodat het zeker het gewicht van het
hoofdje kan dragen 
Ronde 31: (2v samen) 6x (6)  
weef uw draad door de voorste lus van de overgebleven steken en trek aan , hecht goed af  

Lichaam (Meisje): 
in volgende ronde haak je de benen aan elkaar
Ronde 1: 2L, 1v in de gemarkeerde v van het 1e been, 14v, 3L, 15 v over het 2e been. (35)  
Ronde 2: 1v in elk van de volgende L, 15v, (2v in 1L) 3x, 15v (38)
Ronde 3: 17v, (2v, 2v in 1v) 2x, 15v (40)
Ronde 4: (4v, 2v in 1v) 8x (48) 
Neem een naald en de draad die je had laten hangen aan het eerste been en naai het de opening 
tussen de beentjes dicht.  
Ronde 5-7: 1v in elke v (48)  
Ronde 8: (6v, 2v samen) 6x (42) 
Verander naar roze
Ronde 9: 1v in elke v (42) 
Ronde 10: (5v, 2v samen) 6x (36)  
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Ronde  11: 1v in elke v (36) 
Hecht deze kleur af, Verander naar zeegroen  
Ronde 12: (4v, 2v samen) 6x (30)  
Ronde 13: 1v in elke v (30)  
Ronde 14: (3v, 2v samen) 6x (24) 
Vul al een deel op 
Ronde 15-20: 1v in elke v (24)  
Ronde 21: (2v, 2v samen) 6x (18) 
Vul verder op, verander naar licht perzik  
Ronde 22: (1v, 2v samen) 6x (12) 
Ronde 23-30: 1v in elke v (12)  
Het is heel belangrijk dat je de nek zo stevig mogelijk opvult zodat het zeker het gewicht van het
hoofdje kan dragen 
Ronde 31: (2v samen) 6x (6)  
weef uw draad door de voorste lus van de overgebleven steken en trek aan , hecht goed af  

Borstplaatje:
Met roze (meisje) of geel (jongen)
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)  
Ronde 2: 2v in elke v  (12)  
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 6x (18)  
Hecht af , laat een draad om het borstplaatje op het
lichaam te naaien
Naai vast zoals op de foto
Sluiten, naar de cirkel om de borst .   
 

Arm(2x):  
Met licht perzik
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)  
Ronde 2: 2v in elke v  (12)  
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 6x (18)    
Toer 4-5: 1v in elke v (18)  
Toer 6: 4-stk popcornsteek, 2v samen, (1v, 2v samen) 5x (12) 
Toer 7: 1v in elke v (12)  
Verander naar zeegroen (meisje) of groen (jongen)
Toer 8-12: 1v in elke v (12)  
Toer 13: (2v, 2v samen) 3x (9)  
Toer 14-16: 1v in elke v (9)  
Verander naar roze (meisje) of geel (jongen)
Toer 17-18: 1v in elke v (9) 
Hecht deze kleur af, Verander naar zeegroen (meisje) of groen (jongen) 
Toer 19-21: 1v in elke v (9)  
Vul het armpje op 
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Toer 22: 2v samen, 1v (5)  
Weef de draad door de voorste lussen van de overgebleven steken en trek aan.
Naai de armen aan het lichaam ter hoogte van Ronde 20
Let er goed op dat de duimen naar u toe wijzen 

Hoofd:
knip eerst 2 stukjes witte vilt uit ( per hoofd) iets groter dan de veiligheidsoogjes
maar iets uit het midden een gaatje en steek het oogje erdoor, hou deze nog even opzij 
Met licht perzik
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 8v (8) 
Ronde 2: 2v in elke v (16)  
Ronde 3: ( 1v, 2v in 1v) 8x (24) 
Ronde 4: (2v, 2v in 1v) 8x (32)  
Ronde 5: (3v, 2v in 1v) 8x (40)  
Ronde 6: (4v, 2v in 1v) 8x (48) 
Ronde 7: (5v, 2v in 1v) 8x (56)  
Ronde 8-17: 1v in elke v (56)  
Ronde 18: (5v, 2v samen) 8x (48)  
Ronde 19: (4v, 2v samen) 8x (40)  
Ronde 20: (3v, 2v samen) 8x (32)  
Ronde 21: (2v, 2v samen) 8x (24) 
Plaats de oogjes (met vilt) tussen Ronde 15 en 16, laat er 10 steken tussen
Ronde 22: (2v samen) 12x (12)
hecht af en laat een lange draad hangen
Vul het hoofd stevig op maar laat een openingetje om de nek in het hoofd te steken

Eyeliner (meisje) – Wenkbrauwen (jongen):

neem bruine of zwarte borduurgaren en steek uw naald via de nekopening tot waar je de eyeliner 
of wenkbrauw wil hebben ( bekijk de foto hiervoor )
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Oor(2x enkel voor de jongen):
Met licht perzik
Maak een magische cirkel met 1v, 2hstk, 1v
Hecht af en laat een draad om het oor aan het hoofd te naaien

Bevestig hoofd aan lichaam:
Om het hoofdje beweegbaar te maken trek een draad in licht perzik
van aan de magische cirkel van het hoofd, door de nekopening, tel 8
rondes vanaf de top van de nek , steek daar uw naald door de nek , ga
terug naar de nekopening en zo weer naar de top van het hoofd door
de magische cirkel. Schuif het hoofd over de nek tot het juist zit en
knoop de draad stevig vast 
Knip overgebleven draad af 

Hanenkam (jongen): 
Met zwart eyelash garen (Fluffy garen)
Ronde 1: 5L, sla eerste L over, 4v, 1L , keer (4)  
Ronde 2-19: 4v, 1L, keer (4)  
Ronde 20: 4v.  
Hecht af  en werk draadjes weg 
Hecht met zwarte borduurgaren aan en naai het haar aan het hoofd

Haar (meisje):
De haarbasis:
Met zeegroen
Herhaal ronde 1-15 van het hoofd
Hecht af en laat een lange draad hangen en naai de haarbasis aan het hoofd. Zorg er goed voor 
dat de laatste steek van de haarbasis boven het linker oog zit   Schuif het op het hoofd, zorg dat 
de einddraad boven het linkeroog ligt (foto 1) 
Naai de haarbasis op z’n plaats, maar knip de draad nog niet af, die gebruiken we later verder  

Pony:
De pony wordt geborduurd (foto 2) Duid aan waar je de eerste punt wil hebben (foto 3)
Zie je de driehoek gevormd door de speldenkopjes ? Hier komt het eerste driehoekje
Begin bij A, hecht met een klein steekje vast op B, steek nu in de steek naast A (foto 4)
hecht terug met een klein steekje vast op B (foto 5), nu weer naast de vorige steek bij A (foto 6) 
Ga zo verder tot je bij C bent (foto 7)         Het is de bedoeling om de pony zo volledig te naaien in
punten (foto 8) Herhaal dit tot er 4 punten zijn gemaakt aan de rechterkant van het voorhoofd. 
Doe daarna hetzelfde voor de linkerkant.  
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Haarlokken: 
Met zeegroen
Steek u naald in het hoofd en zorg dat je in de magische cirkel van de haarbasis uitkomt, steek 
nogmaals rond de magische cirkel zodat de draad wat vaster zit.
Steek nu uw naald in de rand van de haarbasis, zoals aangegeven op (foto 9)  Maak weer een steek 
in de magische cirkel (foto 10) 
Laat telkens een beetje afstand tussen 2 haarlokken (foto 11)  en herhaal (foto 12) 
Hecht af en werk draadjes weg 

Staartjes:  
Met zeegroen
Om staartjes te maken, maken we lussteken van 15 cm lang in elke st en elke ronde
Ronde 1: maak een magische cirkel met 6v (6)  
Ronde 2: maak een lussteek van 15 cm in elke v: 2v in elke v (12)  
Ronde 3: maak een lussteek van 15 cm in elke v: (1v, 2v in 1v) 6x (18)  
hecht af , plaats de staartjes op het hoofd met speldenkopjes en naai ze vast (foto12)
Werk draadjes weg 
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Masker (jongen):
Met geel
Stap 1: 21L, markeer de 11de en 21ste steek 
(zie Figure 2)

Stap 2: 12L, 1hv in de middelste gemarkeerde st B (en
markeer deze weer), 12L, hv in de 1e st (A)
(zie Figure 3)

Stap 3: 2v in de gemarkeerde st A, 6v, 7hv, 6v, 2v in
 de laatste st (C), (3v, 2v in 1v) 2x, 1v, 7hv, 1v, (2v in 1v,
3v) 2x, 1hv in de laatste st (A), 1L keren   
(zie Figure 4)

De bandjes voor het masker:
Eerste bandje 
Rij 1-3: 4v, 1L, keer (4)  
Rij 4: (2v samen) 2x, 1L, keer (2)  
Rij 5-34: 2 v, 1 L, keer (2) 
Hecht af   
Tweede bandje
Hecht aan in de st gemarkeerd als C en herhaal rij 1-34. 
Plaats het masker over de ogen en knoop de banden aan de achterkant van het hoofdje vast

Cape:  
Met roze voor het meisje, met geel voor de jongen
Rij 1: 16L, sla eerste L over, 15v, 1L, keer (15)
Rij 2: 2v in 1v, 13v, 2v in 1v, 1L, keer (17)  
Rij 3-4: 17v, 1L, keer (17)  
Rij 5: 2v in 1v, 15v, 2v in 1v, 1L, keer (19)  
Rij 6-7: 19v, 1L, keer (19)  
Rij 8: 2v in 1v, 17v, 2v in 1v, 1L, keer (21)  
Rij 9-10: 21v, 1L, keer (21)  
Rij 11: 2v in 1v, 19v, 2v in 1v, 1L, keer (23)  
Rij 12-13: 23v, 1L, keer (23)  
Rij 14: 2v in 1v, 21v, 2v in 1v, 1L, keer (25)  
Rij 15-16: 25v, 1L, keer (25)  
Rij 17: 2v in 1v, 23v, 2v in 1v, 1L, keer (27)  
Rij 18-19: 27v, 1L, keer (27)  
Rij 20: 2v in 1v, 25v, 2v in 1v, 1L, keer (29)  
Rij 21-22: 29v, 1L, keer (29)  
Rij 23: 29 v, 1L, keer niet maar haak 1v per rij langs de zijkant
(zie Figure 5)
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haak nu 1hv in de 1ste L van rij 1, 6L, 13hv, 6L, hv in de laatste L van rij 1
keer niet maar haak 1v per rij langs de zijkant, 1L, 1hv in steekmarkeerderhecht af, werk draadjes
weg 

Naai de 6mm knopen aan de voorkant van het lichaam, ter hoogte van de armen.
Hang de cape over de schouders en doe de 6L- lussen om de knoop om de cape op zijn plaats te 
houden

En je bent klaar !!!!!  

“This pattern was designed by Tales of Twisted Fibers to create awareness on the work being done by Animal 
Nepal{https://www.facebook.com/animalnepal.org} for the welfare of abused and homeless animals in Nepal. 
This not for profit organization runs two sanctuaries for abused and injured homeless/working animals besides 
leading the campaign for animal rights in Nepal. If you liked this free pattern, would you please consider making 
a small donation here to Animal Nepal? You can help them by making your 
donations here {https://animalnepal.wordpress.com/donations/}.” 
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