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Uit de razend populaire serie Anne With an E breng ik jullie vandaag een gratis 
haakpatroon voor Gilbert! Het patroon is ontworpen door Pipizzuella Crochet en 
hier, uiteraard met toestemming, naar het Nederlands vertaald. Veel haakplezier! 

Pipizzuella Crochet ontwerpt hele toffe haakpatronen en ik mag ze voor jullie naar 
het Nederlands vertalen! Gaaf hè! Eerder vertaalde ik van haar al Ariël de Kleine 
Zeemeermin, en Elsa en Anna uit Frozen, en de Any Doll. Ook Harry Potter, 
Hermelien Griffel en Ron Wemel zijn beschikbaar! 

Het patroon is ontworpen door M.A. Pérez Tessino, onder de artiestennaam 
Pipizzuella Crochet. Het popje wordt ongeveer 17 
centimeter hoog en 6 centimeter breed als je werkt met 
het aangegeven materiaal. Kies je voor groter materiaal en 
een grotere haaknaald, dan wordt je poppetje ook groter! 
Als je je voortgang of resultaten deelt op social media, 
gebruik dan "Patroon door @pipizzuellacrochet" en de 
hashtag #pipizzuellacrochet (en @eenmooigebaar en 
#eenmooigebaar!) zodat we mee kunnen genieten. 

Materialen 
• Katoen draad, wat je dubbel houdt (in de kleuren perzik, grijs, beige, lichtbruin, 

donkerbruin en zwart) 
• Haaknaald 2,5 mm, 3 mm en 1,75 mm mm (ik weet niet of deze laatste 

haaknaaldmaat makkelijk beschikbaar is in Nederland, anders kun je ook 1,5 
mm of 2 mm nemen. Pas je haaknaald aan op het materiaal dat je kiest) 

• Knuffelvulling 
• Veiligheidsoogjes 
• Stopnaald en schaar 

Stekenuitleg 
Magische ring: moeilijk geschreven uit te leggen, klik hier voor een uitgebreide 
foto-tutorial. 
2samengehaaktevasten: steek de haaknaald onder alleen de voorste lus van de 
eerste steek door, dan direct onder alleen de voorste lus van de tweede steek 
door, sla de draad om en haal een lusje op. Sla de draad om en haal door twee 
lusjes heen. 
3samengehaaktevasten: steek de haaknaald onder alleen de voorste lus van de 
eerste steek door, dan direct onder alleen de voorste lus van de tweede steek 
door, dan direct onder de voorste lus van de derde steek door, sla de draad om en 
haal een lusje op. Sla de draad om en haal door beide lusjes heen. 
 

https://www.ravelry.com/designers/maira-tessino
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/kleine-zeemeermin/
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/kleine-zeemeermin/
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/elsa/
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/anna/
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/any-doll/
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/harry-potter/
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/hermelien-griffel/
https://eenmooigebaar.nl/pipizzuella-crochet/ron-wemel/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/magische-ring/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/magische-ring/
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Meerderen: in het patroon staat vaak "2 vasten in de volgende vaste". Dat wordt 
het mooist als je de eerste vaste alleen door de achterste lus heen doet en dan de 
tweede vaste door beide lussen. 
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. 
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. 
*tekst tussen sterretjes*: herhaal de tekst tussen de sterretjes zo vaak als staat 
aangegeven. 
[cijfer tussen rechte haken]: het aantal steken dat je aan het einde van die toer 
zou moeten hebben rondom. 

Alle onderdelen worden in spiralen gehaakt, tenzij dat anders staat aangegeven. 

Haakpatroon 
Armen (maak er 2) 
Begin met perzikkleur, haaknaald 2,5 mm 

Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste rondom [12] 
Toer 3-5: vaste in elke vaste rondom [12] 
Toer 6: 2samengehaaktevasten rondom [6] 
Toer 7: 2samengehaaktevasten rondom [3] 

Wissel naar beige garen en haak 11 lossen. Hecht af. 

Naai ze aan het lijf, dichtbij de nek. 

Benen (maak er 2) 
Begin met zwart en haaknaald 2,5 mm. 

Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste [12] 
Toer 3: *1 vaste, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [18] 
Toer 4-5: vaste in elke vaste rondom [18] 
Toer 6: *1 vaste, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [12] 

https://eenmooigebaar.nl/haken-in-voorste-achterste-of-derde-lus/
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Toer 7: 2samengehaaktevasten rondom [6] 
Toer 8: 2samengehaaktevasten rondom [3] 
Wissel naar perzikgaren en haak 25 lossen. Hecht af. 

LET OP: Voor de binnenkant van het shirt, steek beide draden door een stopnaald 
en ga door het hoofd naar de bovenkant, maak een knoopje. Dit doe je voordat je 
aan de broek begint. 

Hoofd 
Met perzikkleur en haaknaald 2,5 mm 

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] 
Toer 4: *2 vasten, 2 vasten in de volgende vaste* Herhaal rondom [24] 
Toer 5: *3 vasten, 2 vasten in de volgende vaste* Herhaal rondom [30] 
Toer 6: *4 vasten, 2 vasten in de volgende vaste* Herhaal rondom [36] 
Toer 7-12: vaste in elke vaste [36] 
Steek de veiligheidsoogjes tussen toer 9 en 10, met 6 steken ertussen. 
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: *1 vaste, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [12] 
Toer 17: 2samengehaaktevasten rondom [6] 
Toer 18: vaste in elke vaste [6] 

Borduur de neus en de wenkbrauwen. 

Ga verder met het shirt. 

Shirt 
Wissel naar beige kleur. Werk in toeren, heen en weer, sluit met een halve vaste 
en begin weer met 1 losse en keer om. 

Toer 1: 2 vasten in elke vaste [12] 
Toer 2: *vaste, 2 vasten in de volgende vaste* Herhaal rondom [18] 
Toer 3: *2 vasten, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [24] 
Toer 4: *11 vasten, 3 vasten in de volgende vaste* x 2 [28] 
Toer 5: *6 vasten, 2 vasten in de volgende vaste* x 4 [32] 
Toer 6-10: vaste in elke vaste [32] 

Wissel naar donkerbruin. Dit is een goed moment om de voetjes naar binnen te 
trekken. 
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Broek 
Wissel naar donkerbruin. Werk in toeren, sluit met halve vasten, begin elke toer 
met keren en 1 losse. 

Toer 1: In de achterste lussen: *6 vasten, 2samengehaaktevasten* x 4 [28] 
Toer 2-4: vaste in elke vaste [28]. 

Hecht af. 

Nu ga je de broekspijpen maken. Sluit de toeren steeds met een halve vaste en 
begin met 1 losse. 

Eerste broekspijp 
Toer 1. 14 vasten, halve vaste in eerste steek [stop één been erin] [14] 
Toer 2. 12 vasten, 2samengehaaktevasten (de mindering gaat tussen de benen) 
[13] 
Toer 3-8: vaste in elke vaste [13] 

Hecht af. 

Tweede broekspijp 
Maak de draad vast in toer 4, waar je de eerste broekspijp begon te maken, in het 
midden. 

Toer 1: 14 vasten, halve vaste in eerste vaste (stop het tweede been erin) [14] 
Toer 2: 2samengehaaktevasten, 12 vasten (de mindering gaat tussen de benen in 
[13] 
Toer 3-8: vaste in elke vaste [13] 

Hecht af. 

Naai de zakjes met lichtbruine kleur en naai de taille. 

Bretels 
Gebruik maar één draad (dus niet dubbel) en haaknaald 1,75 mm: aan de 
voorkant, aan het rechterbeen, maak je de draad vast aan de eerste donkerbruine 
toer, in het midden. Haak 26 lossen, kruisnaar de achterkant, maak vast aan de 
andere kant met een halve vaste. 1 losse, haak 26 vasten in de lossenketting. 
Halve vaste in dezelfde aanhechtingsplaats als waar je de bretel begon. Hecht af 
en werk de draadjes weg. Herhaal voor de andere bretel. 

Rugzak 
Met donkerbruin garen en haaknaald 2,5 mm: 
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Toer 1: 8 lossen, vanaf de tweede losse vanaf de haaknaald haak je: 6 vasten, 3 
vasten in de laatste losse. Ga verder aan de andere kant van de lossenketting: 5 
vasten, 2 vasten in de laatste losse [16] 
Toer 2: 2 vasten in de volgende steek, 5 vasten, (2 vasten in de volgende vaste) x 
3, 5 vasten, (2 vasten in de volgende vaste) x 2 [22] 
Toer 3-8: vaste in elke vaste [22] 

Ga verder met de flap: 

Toer 1: haak alleen in de achterste lussen: 11 vasten, keer om, 1 losse 
Toer 2-5: vaste in elke vaste, keer om, 1 losse. Hecht af.  

Draagriem 
Hecht het garen aan in de zijkant. 32 lossen, halve vaste aan de andere kant. 1 
losse, haak 32 halve vasten. Hecht af en werk de draadjes weg. 

Borduur met donkerbruin een randje op de tas. Je kunt beide delen vastnaaien om 
een dichte tas te krijgen of er een knoopje op haken. 

Haar 
Ik heb het haar meteen op het hoofd gemaakt. Je kunt eventueel ook eerst een 
pruikkapje maken (zoals in mijn andere projecten) met zwart garen en dan daar 
de krullen op maken. Je hoeft niet af te hechten na elke toer maar kunt gewoon 
door gaan. 

*met 1 zwart draadje, haaknaald 2,5 mm, haak ik in de toeren van het hoofd, op 
deze manier: 

Haak met een halve vaste in de eerste toer. 

Toer 1: (6 lossen, vanaf de tweede losse haak je in elke losse 2 vasten) x 6 
Toer 2: (6 lossen, vanaf de tweede losse haak je in elke losse 2 vasten) x 12 
Toer 3: Haak niet in toer 3. 
Toer 4: (6 lossen, vanaf de tweede losse haak je in elke losse 2 vasten) x 24 
Toer 5: Haak niet in toer 5 
Toer 6: Haak krullen in elke steek, maar alleen van zijkant tot zijkant (dicht bij de 
ogen): (6 lossen, vanaf de tweede losse vanaf de haaknaald haak je in elke losse 
2 vasten) x 5. Hier kun je zelf besluiten hoeveel krullen je wilt. 
Toer 7:  Haak niet in toer 7. 
Toer 8: Herhaal toer 6 

Beret met klepje 
Met grijze kleur, dubbele draad, haaknaald 3 mm: 
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Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste [12] 
Toer 3: *1 vaste, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [18] 
Toer 4: *2 vasten, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [24] 
Toer 5: *3 vasten, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [30] 
Toer 6: *4 vasten, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [36] 
Toer 7: *5 vasten, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [42] 
Toer 8: *5 vasten, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [49] 
Toer 9-10: vaste in elke vaste [49] 
Toer 11: *5 vasten, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [42] 
Toer 12: vaste in elke vaste [42] 
Toer 13: *5 vasten, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [36] 
Toer 14: vaste in elke vaste [36] 

Hecht niet af. 

Klepje 
Zowel de overgeslagen steek als de halve vaste tellen niet voor het stekenaantal. 
Keer aan het eind van elke toer. 

Toer 1: haak 16 vasten 
Toer 2: 1 steek overslaan, 14 vasten, halve 
vaste [14] 
Toer 3: 1 steek overslaan, 12 vasten, halve 
vaste [12] 
Toer 4: 1 steek overslaan, 10 vasten, halve 
vaste [10] 
Toer 5: 1 steek overslaan, 8 vasten, halve 
vaste [8] 

Hecht af. 

Hecht het garen opnieuw aan aan de 
achterkant van de pet, maak een randje van vasten rondom. 

Gefeliciteerd! Is Gilbert mooi geworden? Deel je 'm met ons? 

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

 


