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Pipizzuella Crochet is de artiestennaam van Maria Tessino, een zeer getalenteerde 
ontwerpster die vooral amigurumi maakt, waaronder het schitterende Bambola 
Schaap waar deze pagina over gaat. Op deze website zijn al Elsa en Anna uit 
Frozen te vinden, Harry Potter met vrienden Ron Wemel en Hermelien Griffel, Gilbert 
uit de serie Ann with an E en de Kleine Zeemeermin Ariël. 

Er is ook een serie Bambola figuren, bestaande uit een Schaap, Anne, Klein Konijn, 
Pauw, Bij, en Eenhoorn. Ik ga ze allemaal vertalen naar het Nederlands, uiteraard 
met toestemming van de ontwerpster. 

De Bambola Eenhoorn is ongeveer 16 centimeter groot 
en 11 centimeter breed als je 'm maakt met het 
aanbevolen materiaal. 

Copyright: dit patroon is alleen voor persoonlijk gebruik. 
Je mag het patroon niet verkopen. Je kunt de popjes wel 
verkopen, als je ze maar zelf gemaakt hebt. Als je je 
foto's deelt, deel dan alsjeblieft met “Patroon door 
@pipizzuellacrochet” en gebruik hashtag 
#pipizzuellacrochet 

Materialen 
• 100% katoen, dubbel gebruikt (perzik kleur,wit, roze, multikleur) 
• Haaknaald 2,5 mm 
• Knuffelvulling 
• Zwart draad voor het borduren van de ogen 
• Stopnaald en steekmarkeerder 

Stekenuitleg 
Magische ring: moeilijk geschreven uit te leggen, klik hier voor een uitgebreide foto-
tutorial. 
Losse: sla de draad om en haal door de lus op de naald  
Halve vaste: steek de haaknaald in de aangegeven steek, sla de draad om en haal 
meteen door de steek én door de lus op de haaknaald 
Vaste: steek de haaknaald door de aangegeven steek, sla de draad om en haal een 
lusje op. Je hebt nu 2 lusjes op de haaknaald. Sla de draad om en haal door beide 
lusjes. 
Halfstokje: sla de draad om de naald, steek de haaknaald door de aangegeven 
steek, sla de draad om en haal een lusje op. Je hebt nu 3 lusjes op de haaknaald. Sla 
de draad om en haal door alle drie de lusjes. 
Stokje:sla de draad om de naald, steek de haaknaald door de aangegeven steek, sla 
de draad om en haal een lusje op. Je hebt nu 3 lusjes op de haaknaald. Sla de draad 

https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/
https://www.ravelry.com/designers/maira-tessino
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/elsa/
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/anna/
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/harry-potter/
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/ron-wemel/
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/hermelien-griffel/
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/gilbert/
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/kleine-zeemeermin/
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/bambola-schaap/
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/bambola-bij/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/magische-ring/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/magische-ring/
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om en haal door twee lusjes. Je hebt nu 2 lusjes. Sla de draad om en haal weer door 
2 lusjes. 
Minderen: haak twee of meer steken samen. Het is vaak mooier als je alleen door de 
voorste lussen insteekt bij het meerderen. 
Meerderen: haak twee of meer steken in de volgende steek 
Alleen in de voorste lus & alleen in de achterste lus: klik hier voor een uitgebreide 
foto-tutorial voor het verschil tussen de voorste en achterste lus bij haken.Voorste of 
achterste lus 
Popcorn: 5 halfstokjes in dezelfde steek, haaknaald uit lus halen, haaknaald in 
eerste halfstokje steken, lus dieje hebt laten vallen weer op je haaknaald schuiven en 
naar voren trekken. 
Begin popcorn: 2 lossen (telt als eerste halfstokje), dan 4 halfstokjes. Maak af zoals 
bij popcorn beschreven staat. 
(herhaling): herhaal de tekst die tussen de haakjes staat het aantal keer dat 
erachter staat. 
[cijfer tussen rechte haken]: het aantal steken dat je aan het einde van de toer zou 
moeten hebben rondom. 
Alle onderdelen worden in spiralen gehaakt, tenzij anders aangegeven 

Haakpatroon 
Hoofd 
Begin met perzikkleur 

Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: alleen in de achterste lussen: 2 vasten in elke vaste [12] 
Toer 3: (vaste, 2 vasten in volgende steek) herhaal rondom [18] 
Toer 4: Alleen in achterste lussen: (2 vasten, 2 vasten in de volgende vaste) herhaal 
rondom [24] 
Toer 5: (3 vasten, 2 vasten in volgende vaste) herhaal rondom [30] 
Toer 6: Alleen in achterste lussen: (4 vasten, 2 vasten in volgende vaste) herhaal 
rondom [36] 
Toer 7-12: vaste in elke steek [36] 
Toer 13: (4 vasten, 2samengehaaktevasten) herhaal rondom [30] 
Toer 14: (3 vasten, 2samengehaaktevasten) herhaal rondom [24] 
Toer 15: (2 vasten, 2samengehaaktevasten) herhaal rondom [18] 
Toer 16: (vaste, 2samengehaaktevasten) herhaal rondom [12] 
Toer 17: (2samengehaaktevasten) herhaal rondom [6] 

Wissel naar wit en ga verder met de jurk 

https://eenmooigebaar.nl/haken-in-voorste-achterste-of-derde-lus/
https://eenmooigebaar.nl/haken-in-voorste-achterste-of-derde-lus/
https://eenmooigebaar.nl/haken-in-voorste-achterste-of-derde-lus/
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Jurk 
Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste [12] 
Haak vanaf hier in halfstokjes: 
Toer 3: (Halfstokje, 2 halfstokjes in de volgende steek) herhaal rondom [18] 
Toer 4: (halfstokje, 2 halfstokjes in de volgende steek) herhaal rondom [27] 
Toer 5: (2 halfstokjes, 2 halfstokjes in de volgende steek) herhaal rondom [36] 
Toer 6: (3 halfstokjes, 2 halfstokjes in de volgende steek) herhaal rondom [45] 
Toer 7-9: halfstokje in elke steek [45] 
Toer 10: Schelpsteek: halve vaste in volgende steek (3 lossen, 4 stokjes in dezelfde 
steek, 1 steek overslaan, halve vaste in de volgende steek) x 15 

Haar 
Werk in de voorste lussen van toer 3 en 5 en haak: 
(29 lossen, vanaf de tweede losse vanaf de haaknaald doe je: 15 x 2 vasten in de 
volgende losse. 13 vasten, 1 steek overslaan, halve vaste in de volgende steek.) 
Herhaal rondom. 

Haak in de voorste lussen van toer 1: 
(29 losssen, vanaf de tweede losse doe je: 15 keer 2 vasten in de volgende losse, 13 
vasten, halve vaste in de volgende steek) herhaal 6x. 

Hoorn 
Met gele kleur 
Toer 1: 4 vasten in een magische ring [4] 
Toer 2: (Vaste, twee vasten in de volgende vaste) herhaal rondom [6] 
Toer 3: (2 vasten, 2 vasten in de volgende vaste) herhaal rondom [8] 
Toer 4-7: vaste in elke vaste [8] Hecht af. 

Armen x 2 
Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste [12] 
Toer 3-5: vaste in elke vaste [12] 
Toer 6: 2samengehaaktevasten rondom [6] 
Toer 7: 2samengehaaktevasten rondom [3] 
Wissel naar wit: 11 lossen. Knip af. 

Benen x 2 
Met roze garen 
Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste [12] 
Toer 3: (1 vaste, 2 vasten in de volgende vaste) herhaal rondom [18] 
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Toer 4-5: vaste in elke steek [18] 
Toer 6: (vaste, 2samengehaaktevasten) herhaal rondom [12] 
Toer 7: 2samengehaktevasten rondom [6] 
Toer 8: 2samengehaaktevasten rondom [3] 
Wissel naar wit: 25 lossen. Hecht af. 

In elkaar zetten 

• Naai de hoorn op het hoofd 
• Borduur de oogjes 
• Naai de armen op de tweede toer van het jurkje 
• Naai de benen: doe beide uiteindjes door een stopnaald. Ga naar het midden van 

de jurk, steek de naald door de bovenkant van het hoofd, maak een knoopje, 
werk alle draadjes weg. 

Wat leuk dat je Bambola Eenhoorn gemaakt hebt! Is het je bevallen?  

Deel je je Bambola Eenhoorn op social media? Gebruik dan “Patroon door @pipizzuellacrochet” en hashtag 
#pipizzuellacrochet (en @eenmooigebaar of #eenmooigebaar zodat ik ook mee kan genieten!!) 

 

 


