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Ladybug Crochet Blanket Pattern
Sascha Blase-van Wagtendonk pakt de draad weer op! Met ‘Meer sjaals haken à la Sascha’ haak je de schitterendste sjaals gewoon zelf. Boordevol unieke patronen! De sjaals in ‘Meer sjaals haken à la Sascha’ zijn stuk voor stuk schitterend. Niet gek, want Sascha Blase-van Wagtendonk is dé expert als het gaat om het opnieuw uitvinden van de gehaakte sjaal. Sjaals zijn heerlijk om te haken, te dragen of cadeau te doen. En bovendien kun je nooit genoeg sjaals hebben! Gevorderde haaksters zullen in dit boek hun uitdaging vinden in de
bijzondere haaksteken en de prachtige patronen; voor beginnende haaksters zijn deze patronen goed te doen vanwege de duidelijke werkbeschrijvingen en patroontekeningen. Wederom maakte Sascha een boek om warm van te worden!
Zoomigurumi

Covers the basics of knitting, crocheting, embroidery, quilting, and sewing and includes more than fifty projects for scarves, blankets, purses, and pillows.
The Jumbo Book of Needlecrafts
Hou jij er ook van om je huis om te toveren tot een warme thuis, om van je kerstboom een unieke creatie te maken en je familieleden te verwennen met leuke zachte cadeautjes? Dit winterse haakboek heeft het allemaal! De Italiaanse Ilaria Caliri is verzot op amigurumi. Ze hoeft maar naar een bol garen te kijken en de inspiratie voor een nieuw figuurtje borrelt al op. Dit boek verzamelt haar leukste winterse figuurtjes, zoals een vrolijke Kerstman, speelse elfjes en een knuffelbare sint-bernardshond. Daalt de temperatuur onder het vriespunt?
Neem dan een bolletje garen en dit boek op je schoot, en je bent zo in Winter Wonderland! Dit boek bundelt 15 patroontjes, eenvoudig zelf te maken en volledig aan je eigen voorkeur aan te passen. Beginners kunnen na een korte introductie tot de verschillende steken en technieken ook meteen aan de slag. Ilaria Caliris patroontjes waren ook al te vinden in de populaire Zoomigurumireeks.
Cozy Toes for Baby
With crochet patterns that are as adorable as they are practical, you can provide fashion for wee ones while keeping tiny toes warm. Felted for shape and sturdiness - with leather soles for durability - these are finished shoes. Stitch to support a worthy cause - the authors' proceeds will be donated to the Imani Project to help children in Kenya orphaned by HIV/AIDS. Select from seven patterns, each in five sizes,
embellished with appealing motifs Easy-to-make foam inserts ensure the perfect shoe shape and size during felting Use readily available materials; you can even use suede elbow patches for soles
Amigurumi winter wonderland

Amigurumi zijn schattige, in het rond gehaakte knuffeltjes die in Japan razend populair zijn. Ook bij ons groeit het aantal liefhebbers elke dag. Joke, een grafisch vormgeefster met een voorliefde voor haken, verzamelt sinds 2011 de mooiste patronen van over de hele wereld op haar website www.amigurumipatterns.net. Met meer dan 60.000 fans is die uitgegroeid tot een ware community en een verzamelplek waar haakliefhebbers en ontwerpers elkaar treffen
en tips en patronen uitwisselen. Na het overweldigende succes van haar eerste boekje kriebelde het bij Joke om voor een tweede keer op zoek te gaan naar de meest onweerstaanbare beestjes om zelf te haken. En ze heeft ze gevonden: dit boek biedt opnieuw een verzameling van 15 patronen van 12 designers, vrij eenvoudig zelf te maken, volledig aan je eigen voorkeur aan te passen en leuk om te verzamelen of cadeau te doen. Met patronen voor beginners en
gevorderden: na een korte introductie tot de verschillende steken en technieken kan je meteen aan de slag. Haken goes 3D met amigurumi, een ideale ontspanning voor elk moment.
Meer sjaals haken à la Sascha
Special Delivery Quilting for Baby is everything you'll need for the new arrival, boy or girl. Each of the six quilts has an adorable coordinating extra project. Mix or match the 12 patterns to make the perfect set for a gift or for your own nursery. This is destined to be your go-to book for all your baby needs. Chris Malone has added her own touch of whimsy with a sparkle of magic to each design.
15 orginele haakpatronen
• Inspired original designs for baby boys and girls, multiply sized for newborns to 12 months • Includes 10 top-selling designs from Kristi Simpson's incredibly successful downloadable crochet pattern business, RAKJpatterns.com, as well as 25 new designs exclusive to this collection • Patterns include delightful hats, baby shoes and socks, headbands, skirts and pants, sweaters and vests, as well as blankets, bibs, and crocheted toys • Designs for crocheted photography props appropriate for baby portraits, like the Chevron Hat and Diaper Cover Set, Peapod
Hooded Cocoon, and the Mossy Baby Pod • Patterns include detail shots and how-to photographs where appropriate, as well as photos of the finished garment • Also includes a tutorial section covering stitches used throughout the book, complete with step-by-step how-to photographs
Sweet & Simple Baby Crochet
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