
 

 

 
Haakpatroon Kim, Sim en Opa uit de methode Veilig leren lezen 

 
Ik heb voor alle poppetjes gewerkt met het basispatroon voor een poppetje 
van  Christel Krukkert. 
Deze is terug te vinden in diverse van haar haakboekjes, onder andere in ‘haak 
je eigen Kerststal’. 
In overleg met haar deel ik dit patroon, ik zal alleen kleuren of wijzigingen in 
het basispatroon aangeven.  
Voor de precieze beschrijving van het poppetje zul je in een van haar boekjes 
moeten kijken. 
 
Kim: 
Hoofd en lijf: 
Toer 1-10: groen. 
Toer 11-14: 3 groen, 3 paars (afwisselend) 
Toer 15-16: lichtblauw 
Toer 17-25: geel 
Toer 26: 8 wit, 8 geel, 8 wit 
Toer 27: 8 blauw, 8 wit, 8 blauw 
Toer 28: 8 wit, 8 geel, 8 wit 
Toer 29: 8 blauw, 2 geel, 4 blauw, 2 geel, 8 blauw 
Toer 30: 6 wit, 2 geel, 3 wit, 2 geel, 5 wit 
Toer 31: 6 blauw, 2 geel, 3 wit, 2 geel, 6 blauw 
Toer 32: 7 geel, 3 blauw, 7 geel 
Toer 33- 53: huidskleur 
 
Armen: 
Toer 1-10: huidskleur 
Toer 11-19 om en om blauw en wit (te starten met blauw) 
Toer 20: blauw 
 
Afwerking: 
Knip voor haar 30 draden van 15 cm. 
Leg deze over het hoofd en zet ze met een steekje links en rechts vast. 



 

 

Direct onder het steekje maak je een staart in de haren. Links met een groen 
touwtje en rechts met een roze touwtje. 
 
Knip nog eens 10 draden van 15 cm. 
Vouw ze om de beurt dubbel en maak ze vast aan toer 36 van het hoofdje. 
vouw het haar omhoog en duw het onder een aantal haren door die al op het 
hoofdje zitten. 
Maak nu met donkerroze een staartje in deze haren zodat ze een beetje 
rechtop staan. 
 
Sim: 
Hoofd en lijf: 
Toer 1-11: wit 
Toer 12-16: bruin 
Toer 17-20: rood 
Toer 21-32: lichtblauw. 
Aanpassingen binnen deze toeren: 
Toer 22: steek 3-10-20 groen 
Toer 23: steek 8-16-26 groen 
Toer 24: steek 6-20 groen 
Toer 25: steek 7-20 groen 
Toer 26: steek 5-11-16 groen 
Toer 27: steek 8-14-19 groen 
Toer 28: steek 3-13 groen 
Toer 29: steek 4-17-23 groen 
Toer 30: steek 12-14 zwart 
Toer 31: alles zwart behalve boven de blauwe steek tussen 12 en 14 van de 
vorige toer 
Toer 32: alles zwart behalve de blauwe steek van de vorige toer 
Je kunt er ook voor kiezen om de groene stippen en de zwarte kraag er later op 
te borduren. 
Dan haak je toer 21-32 helemaal met lichtblauw. 
Toer 33-53: bruin 
 
Armen: 
Toer 1- 10: bruin 
Toer 11-12: zwart 
Toer 13-19 lichtblauw 
 
Afwerking: 
De haren heb ik er later op gehaakt (en toen dat lastig ging gewoon 
‘geborduurd’) met wollig garen. 
 



 

 

 
Opa: 
Toer 1-12 bruin. 
Toer 13-15:2 lila, 1 rood. 
Toer 16-23: *2 lila, 1 rood, 1 lila, 1 rood* herhalen tot het eind 
Daarna heb ik toer 23 nog 7 keer herhaald om opa groter te maken. 
Ik neem deze niet mee in de nummering zodat je het originele patroon 
makkelijker kunt volgen. 
Toer 24-32: lichtblauw. 
Ik heb de bretels van opa meegehaakt maar je krijgt een mooier (rechter) effect 
als je deze later haakt van een ketting lossen en die erop naait. 
Toer 33-53: huidskleur. 
 
Armen: 
Toer 1-12: huidskleur. 
Toer 13-24: lichtblauw. 
Let op! Toer 13 haak je alleen in de achterste lussen. 
Omslag hemd Opa bij mouwen: Hecht in de voorste lussen een nieuwe draad 
lichtblauw aan en haak 4 toeren vasten, hecht de draad af en werk deze netjes 
weg. Sla de omslag om. 
 
Baard Opa: 
Haak een ketting van 42 lossen, deze moet om Opa’s hoofd passen. Maak de 
ketting eventueel iets korter of langer om hem passend te maken. 
Toer 1: Haak in elke van de lossenketting een stokje, beginnend bij de derde 
losse van de naald. 
Toer 2: haak in elk stokje een stokje 
Toer 3: 10v, 2 stokjes, dan dubbele stokjes tot je nog 12 steken over hebt, 
daarin haak je weer 2 stokjes en 10v. 
 
Stropdas Opa: Groen. 
We gaan heen en weer haken, keer je werk na elke toer, denk aan de keerlosse. 
Toer 1: haak 3 lossen, haak in de 2e  en 3e losse van de naald een vaste (2) 
Toer 2: haak 2v in de middelste steek       (3) 
Toer 3: haak 2v in de eerste en laatste steek     (5) 
Toer 4: haak 5v          (5) 
Toer 5: haak 5v          (5) 
Toer 6: haak 5v          (5) 
Toer 7: haak de 2e en 3e v samen       (4) 
Toer 8: haak 4v          (4) 
Toer 9: haak 4v          (4) 
Toer 10: haak de vasten 2 aan 2 samen      (2) 
Toer 11: haak 2v          (2) 



 

 

Toer 12: haak 2v          (2) 
Toer 13: haak 2v          (2) 
Haak een toer vasten rondom de stropdas voor een afgewerkt effect. 
Hecht af, laat een draad hangen. 
 
Haak met groen een ketting van 23 lossen (probeer of hij om Opa’s nek past, 
indien nodig maak je de ketting langer of korter. 
Haak in deze ketting een toer vasten en hecht af. 
Naai de stropdas aan het ketting en naai deze vast aan Opa’s nek. 
Afwerking: haak een paar blauwe kruisjes op de stropdas. 
Pet Opa: 
Toer 1: Haak met rood in een magische ring 6v  (6) 
Toer 2: 2 v in elke v     (12) 
Toer 3: 2v in elke 2e v     (18) 
Toer 4: 2v in elke 3e v     (24) 
Toer 5: 2v in elke 4e v     (30) 
Toer 6: 2v in elke 5e v     (36) 
Toer 7: 2v in elke 6e v     (42) 
Toer 8-11: 42v      (42) 
 
Klep: 
Toer 1: Tel van midden achter 16 v, begin in de 17e v en haak dan 10v. (10) 
Toer 2: Keer je werk (denk aan de keerlosse), haak de 1e en 2e en  
de 9e en 10e v aan elkaar.         (8) 
Toer 2: Keer je werk (denk aan de keerlosse), haak de 1e en 2e en  
de 9e en 10e v aan elkaar.         (6) 
Hecht af en werk de draad weg. 
Hecht midden achter een nieuwe draad aan en haak een toer vasten rondom, 
voor de stevigheid van de klep kun je hier een stukje ijzerdraad meehaken. 
 
Propeller: 
Haak met geel een ketting van 12 lossen, hier gaan we omheen haken. 
Haak 10 halve stokjes, te beginnen bij de 3e v van de naald, haak aan de andere 
kant van de ketting ook 10 halve stokjes. Hecht af en werk de draad weg. Bind 
in het midden een stukje geel garen en trek strak aan, nu heb je de propeller-
vorm. Naai op de pet van Opa. 
 
 
 
 


