
MAGNEETMONSTERTJES

Haak met dit patroon je eigen unieke magneetmonster. Gebruik de basis- 

onderdelen en verzin zelf een leuke kleur, een grappig soort garen of gebruik een 

combinatie van kleuren en garens.

Bedenk welke oogjes jouw monster moet krijgen. Gekleurd, zwart, geborduurd, 

verschillende formaten of maar 1 oog. Alles kan! Haak je meerdere monstertjes, 

dan kun je ze als een slinger aan elkaar vastmaken door de magneten. Of maak 

een enkele voor op je koelkast.

Hoofd
Maak een ring. Bedenk van te voren wat voor oogjes je wilt gebruiken en waar je ze  
wilt plaatsen.
Toer 1:  Haak 6 v in de ring (=6).
Toer 2:  Haak 2 v in iedere v (=12).
Toer 3: 12 v.
Toer 4: Haak 2 v in iedere 2e v (=18).
Toer 5: Haak 2 v in iedere 3e v (=24).
Toer 6: 24 v.
Toer 7: Haak 2 v in iedere 4e v (=30).
Toer 8: Haak 2 v in iedere 5e v (=36).
Toer 9 t/m 12: 36 v.
Toer 13: Haak elke 2e en 3e v samen (=24).
Toer 14: 24 v.
Toer 15: Haak elke 3e en 4e v samen (=18).
Toer 16: Haak elke 2e en 3e v samen (=12).

Hecht af met een halve vaste maar laat voldoende draad over. Vul het  
hoofdje nu stevig op.

Lijfje
Begin met de onderkant van het lijfje. Maak een ring.
Toer 1:  Haak 6 v in de ring (=6).
Toer 2:  Haak 2 v in iedere v (=12).
Toer 3: Haak 2 v in iedere 2e v (=18).
Toer 4: Haak 2 v in iedere 3e v (=24).
Toer 5: Haak 2 v in iedere 4e v (=30).
Toer 6: 30 v.
Toer 7: Haak elke 4e en 5e v samen (=24).
Toer 8: 24 v.
Toer 9: Haak elke 3e en 4e v samen (=18).
Toer 10: 18 v.
Toer 11: Haak elke 2e en 3e v samen (=12).
Toer 12: 12 v.
  
Hecht af met een halve vaste, laat voldoende draad over. Vul het lijfje op.  
Speld toer 12 van het lijf op toer 16 van het hoofd en naai het hoofd vast. 

Arm (2x)
Maak een ring.
Toer 1:  Haak 6 v in de ring (=6). 
Toer 2:  Haak 2 v in iedere v (=12).
Toer 3: 12 v.
Toer 4: Haak elke 3e en 4e v samen (=9).
Toer 5 t/m 15: 9 v.
Toer 16: 9 v. Stop een magneetje in de arm, het handje.
Toer 17:  Vouw beide zijden naar elkaar toe en haak ze aan elkaar vast met 4 v (=4). 

Hecht af met een hv., laat voldoende draad over. Vul de armpjes niet op. 
Maak 2 armen.

Werkwijze
Materialen & Benodigdheden

 »  Garen in elke kleur die je leuk vindt en 

een bijpassende maat haaknaald

 »  Oogjes, welke kleur en grootte  

naar wens

 » Synthetische vulling

 »  4 sterke magneetjes met 1 cm 

doorsnede per monstertje

 »  Versiering en/of borduurdraad  

indien gewenst

Gebruikte afkortingen
v= vaste

hv = halve vaste

ring =  de basis van het rondje,  

een magische lus



Speld de armpjes aan de zijkant van het lijfje, 
direct onder het hoofd, en naai ze vast met het 
overgebleven draad.

Been (2x)
Maak een ring.
Toer 1:  Haak 6 v in de ring (=6). 
Toer 2: Haak 2 v in iedere 2e v (=12).
Toer 3: 12 v.
Toer 4: Haak elke 3ee en 4e v samen (=9).
Toer 5 t/m 8: 9 v.
  Hecht af met een hv, laat voldoende 

draad over. 
Maak 2 benen. Stop in ieder been een 
magneetje, in het voetje. Vul de rest 
van het beentje licht op met synthe-
tische vulling. Speld de beentjes onder 
het lijfje op toer 1 tot 4 en naai ze vast 
met het overgebleven draad. 

Hoorntje (2x)
Maak een ring.
Toer 1:  Haak 6 v in de ring (=6). 
Toer 2: Haak 2 v in iedere 2e v (=9).
Toer 3 t/m 5: 9 v. Hecht af met een hv. laat vol- 
 doende draad over. Haak 2 hoorntjes. 
   Vul de hoorntjes op en speld ze boven 

op het hoofd. Naai de hoorntjes vast 
met het overgebleven draad. 

Extra onderdelen

Oogjes Frits (2x)
Maak een ring.
Toer 1:  Haak 6 v in de ring (=6). 
Toer 2: Haak 2 v in iedere v (=12).
Toer 3: 12 v.
Toer 4: 12 v.
Toer 5:  Haak elke 3e en 4e v samen (=9). 

Hecht af met een hv, laat voldoende 
draad over.Gebruik veiligheidsoogjes 
in het gewenste formaat en vul het 
oog je op.

Neusje Frits
Toer 1:  Haak 6 v in de ring (=6). 
Toer 2: Haak 2 v in iedere v (=12).
Toer 3: 12 v.
Toer 4: 12 v.
Toer 5: Haak elke 1e en 2e v samen (=6).
Toer 6:  6 v. Hecht af met een hv, laat 

voldoende draad over.

Meer monsters haken? 
Koop dan Amigurumi & monsters van Tessa van Riet-Ernst (ISBN 9789043918244). 
Prijs € 14,99

U T R E C H T / A N T W E R P E N

Kosmos Creatief: Volg ons!                      

        KosmosCreatief

        KosmosCreatief

        KosmosCreatief

        KosmosCreatief

www.kosmosuitgevers.nl


