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Daar is dan eindelijk het haakpatroon van de lievelingspop van mijn kleindochter 

Noa. Ik heb ballerina Sophie vorig jaar al gemaakt voor Noa maar had het patroon 

maar half opgeschreven. Nu heb ik Sophie nog een keer gemaakt (deze keer nog 

mooier) en meteen het patroon genoteerd.  

 
Noa draagt Trui Lotje https://www.jufsas.com/post/lotje 

 

 

De eerste Sophie 
De eerste Sophie heeft een vaste tutu, deze Sophie heeft een los rokje en nog meer 

kleertjes zodat je haar ook echt kan aan- en uitkleden. De nieuwe Sophie heb ik met 

een iets kleinere haaknaald gemaakt en heb ik de oogjes extra goed vastgezet want 

bij de eerste Sophie was er al een oog los gegaan en die heeft nu geborduurde ogen. 

Noa krijgt deze week haar nieuwe Sophie, ik ben benieuwd wat ze er van zal 

vinden. Ikzelf vind haar in ieder geval erg goed gelukt.  
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Steun juf Sas  
Ben je blij met dit gratis patroon, steun dan Juf Sas. Mijn patronen bied ik gratis 

aan, dat wil ik ook zo houden. Het is ook zo'n gedoe om voor een paar euro een 

patroon te verkopen. Mocht je juf Sas toch een kopje koffie gunnen kun je een 

donatie doen met een zelf gekozen bedrag.  

Super bedankt alvast, alle kleine beetjes helpen! 

 
Afmetingen: Ballerina Sophie is ongeveer 47 cm groot  

 

Wat heb je nodig: -2 bollen katoen huidskleur -1 bol witte of roze katoen voor het 

ondergoed -verschillende restjes bruin katoen voor het haar -1 bol soft satijn koord 

light coffee voor haar haar (besteld via Ali Express 

http://s.aliexpress.com/MZZfQRRb) -schaar -haaknaald 3,5 -stopnaald -vulling -2 

oogjes 

-zwart borduurgaren 

-roze borduurgaren -twee parels 

-roze lintje (voor strikje bij onderbroek) 

-tule voor tutu 

-wit en roze garen 

-blush oor de wangetjes -eventueel kleine kraaltjes -label meer info over mijn eigen 

label https://www.jufsas.com/post/label  

 

Gebruikte steken:  

-lossen  

-halve vasten  

-vasten 

 

Film bij pop Sophie: 
https://youtu.be/jezI-dxpkQk  

 

Hoe maak je Sophie?  
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Let op: Je draait bij Sophie je haakwerk niet en sluit elke toer met en halve 

vaste. Start iedere toer met een keerlosse.  
Je haakt voor pop Sophie twee armen en twee benen met huidskleurig katoen met 

haaknaald 3,5, voor versteviging van het hoofd haak je nog een keer een extra arm. 

 
Been 2x  

Start met een magische ring  

Toer 1: haak in de magische ring 4 vasten  

Toer 2: *haak in iedere vaste 2 vasten*, *herhaal nog 3x totaal 8 vasten  

Toer 3: *haak 1 vaste, in de volgende vaste 2 vasten*, * herhaal 3x, totaal 12 

vasten  

Toer 4 t/m 21: haak 12 vasten  

Toer 22: *haak 2 vasten, in de volgende vaste 2 vasten*, * herhaal 3x, totaal 16 

vasten  

Toer 23 t/m 32: haak 16 vasten Vul het been (zie filmpje voor tip)  

 

Arm 3x (1 keer als versteviging voor het hoofd)  

Start met een magische ring met  

Toer 1: haak in de magische ring 4 vasten  

Toer 2: *haak in iedere vaste 2 vasten*, *herhaal nog 3x totaal 8 vasten  

Toer 3: *haak 1 vaste, in de volgende vaste 2 vasten*, *herhaal 3x, totaal 12 vasten 

Toer 4 t/m 7: haak 12 vasten  

Toer 8: *haak 2 vasten, haak de volgende 2 vasten samen*, * herhaal 3x, totaal 8 

vasten  

Toer 9: haak 8 vasten  

Toer 10: *haak 1 vaste, in de volgende vaste 2 vasten*, *herhaal 3x, totaal 12 

vasten  

Toer 11 t/m 28: haak 12 vasten Vul het arm (zie filmpje voor tip) 
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Het lijf van Sophie:  
Start met wit (of roze) een magische ring.  

Toer 1: haak in de magische ring 6 vasten  

Toer 2: *haak in iedere vaste 2 vasten*, *herhaal nog 5x totaal 12 vasten  

Toer 3: *haak 1 vaste, haak in de volgende vaste 2 vasten*, *herhaal nog 5x totaal 

18 vasten  

Toer 4: *haak in de eerste vaste 2 vasten, haak 2 vasten*, *herhaal nog 5x totaal 24 

vasten  

Toer 5: *haak 3 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten*, *herhaal nog 5x 

totaal 30 vasten  

Toer 6: haak 1 vaste, haak in de volgende vaste 2 vasten, *haak 4 vasten, haak in 

de volgende vaste 2 vasten*, *herhaal nog 4x, eindig met 3 vasten totaal 36 vasten 

Toer 7: *haak 5 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten*, *herhaal nog 5x, 

totaal 42 vasten  

Toer 8: haak 2 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten, *haak 6 vasten, haak in 

de volgende vaste 2 vasten*, *herhaal nog 4x, eindig met 4 vasten totaal 48 vasten 

Toer 9: haak 48 vasten in de achterste lus  

Toer 10 t/m 15: haak 48 vasten  

Toer 16: haak 3 vasten, haak de volgende twee vasten samen, *haak 6 vasten, haak 

de volgende twee vasten samen*, *herhaal nog 4x, eindig met 4 vasten totaal 42 

vasten  

Toer 17 en 18: haak 42 vasten 

Toer 19: haak 42 vasten met huidskleur 

Toer 20 en 21: schakel weer over naar wit en haak 42 vasten  

Toer 22: *haak 5 vasten, haak de volgende twee vasten samen*, *herhaal nog 5x, 

totaal 36 vasten  

Toer 23 en 24: haak 36 vasten  

Toer 25: haak 2 vaste, haak de volgende twee vasten samen, *haak 4 vasten, haak 

de volgende twee vasten samen*, *herhaal nog 4x, eindig met 2 vasten totaal 30 

vasten  
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Toer 26 t/m 30: haak 30 vasten  

Toer 31: *haak 3 vasten, haak de volgende twee vasten samen*, *herhaal nog 5x, 

totaal 24 vasten  

Toer 32 t/m 36: haak 24 vasten  

Toer 37: *haak 2 vasten, haak de volgende twee vasten samen*, *herhaal nog 5x, 

totaal 18 vasten 

Schakel over naar huidskleur  
Toer 38 en 39: haak 18 vasten 

Zet nu de armen vast en haak die met toer 40 mee 

Toer 40 t/m 42: haak 18 vasten  

 

In elkaar zetten van Sophie: Om het hoofd goed stevig te laten staan, haak ik 

altijd een extra arm. Die zet ik vast in het hoofd en het lijf. 

Zet de benen aan de voorkant van het lijf. Zet ze goed stevig vast. Vul het lijf. 

 

Schouderbandjes: haak met wit katoen 2x 10 lossen, deze lossen zet je vast 

rondom de armen zodat er schouderbandjes ontstaan en je het gevoel krijgt dat 

Sophie een hemdje draagt. 

Rijg een roze lintje net onder de rand van de onderbroek. 

 
Hoofd van Sophie:  
Start met een magische ring met huidskleur  

Toer 1: haak in de magische ring 6 vasten  

Toer 2: *haak in iedere vaste 2 vasten*, *herhaal nog 5x totaal 12 vasten  

Toer 3: *haak 1 vaste, haak in de volgende vaste 2 vasten*, *herhaal nog 5x totaal 

18 vasten  

Toer 4: *Haak in de eerste vaste 2 vasten, haak 2 vasten*, *herhaal nog 5x totaal 

24 vasten  

Toer 5: *haak 3 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten*, *herhaal nog 5x 

totaal 30 vasten  
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Toer 6: haak 1 vaste, haak in de volgende vaste 2 vasten, *haak 4 vasten, haak in 

de volgende vaste 2 vasten*, *herhaal nog 4x, eindig met 3 vasten totaal 36 vasten 

Toer 7: *haak 5 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten*, *herhaal nog 5x, 

totaal 42 vasten  

Toer 8 t/m 17: haak 42 vasten  

Toer 18: *haak 5 vasten, haak de volgende twee vasten samen*, *herhaal nog 5x, 

totaal 36 vasten  

Toer 19 t/m 22: haak 36 vasten  

Toer 23: haak 2 vaste, haak de volgende twee vasten samen, *haak 4 vasten, haak 

de volgende twee vasten samen*, *herhaal nog 4x, eindig met 2 vasten totaal 30 

vasten  

Toer 24: *haak 3 vasten, haak de volgende twee vasten samen*, *herhaal nog 5x, 

totaal 24 vasten  

Toer 25: *haak 2 vasten, haak de volgende twee vasten samen*, *herhaal nog 5x, 

totaal 18 vasten  

Toer 26: *haak 1 vaste, haak de volgende twee vasten samen*, *herhaal nog 5x, 

totaal 12 vasten  

Zet de oogjes vast in het hoofd. Stop de versteviging in het hoofd (zie ook film 

voor uitleg) en duw het in het lijf. Naai nu het hoofd stevig vast aan de hals. 

 
Oren met huidskleur:  
-haak 3 lossen,  

-haak een keerlosse, 1 vaste en 2 halve vasten, zet met de afhechtdraad de oren 

goed vast aan het hoofd.  

Rokje met wit: start met een lange draad en haak 42 lossen 

Toer 1 t/m 3: haak een keerlosse, haak 42 vasten 

Na toer 3 maak je er een rondje van , door de toer te sluiten met een halve vaste in 

de eerste vaste 

Toer 4 t/m 6: haak een keerlosse, *haak 4 vasten, haak in de volgende vaste 2 

vasten* *herhaal, je meerdert dus iedere vijfde vaste  

Toer 7: haak 5 lossen, zet die met een vaste vast in iedere vierde vaste  
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Toer 8: haak 5 lossen, zet die met een vaste rond de 5 lossen 

Toer 9: haak een keerlosse, *haak om de 5 lossen, 4 vasten*, *herhaal dit om alle 5 

lossen. 

 

Gebruik de start draad om daar twee lusjes voor knoopsgaatjes te maken bij de 

eerste 3 toeren. Zet twee pareltjes vast en haal de lusjes er om heen. Knip twee 

lange stroken wit tule, ene stook iets breder dan andere strook. Rimpel de stoken en 

zet de tule stevig vast met wit garen aan het gehaakte rokje. 

 
Schoenen 2x:  
Start met een magische ring met wit  

Toer 1: haak in de magische ring 4 vasten  

Toer 2: *haak in iedere vaste 2 vasten*, *herhaal nog 3x totaal 8 vasten  

Toer 3: *haak 1 vaste, in de volgende vaste 2 vasten*, *herhaal 3x, totaal 12 vasten  

Toer 4 t/m 8: haak 12 vasten  

Toer 9 en 10: *haak 7 vasten  

Lintjes: haak aan beide kanten van de 7 vasten 30 witte lossen, hecht de draden af 

en trek de schoenen aan, kruis de lintjes en maak deze vast met een knoopje 

Haar: 
-met allerlei bruin katoen en satijn koord borduur je het haar op het hoofd van 

Sophie. Je maakt een knotje op haar hoofd, dan haak je 25 witte lossen en die zet je 

vast rondom de knot. Met wit garen zet je twee parels in witte band vast. 

https://www.jufsas.com/post/ballerinasophie


Ballerina Sophie handmade by juf Sas met gratis haakpatroon 

https://www.jufsas.com/post/ballerinasophie 
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Gezicht van Sophie: 
-wenkbrauwen: neem zwart katoen en maak twee wenkbrauwen boven de ogen 

-neus: borduur met huidkleurige katoen de neus van Sophie 

-mond: haak met roze 7 lossen, sluit met een halve vaste, zet dit rondje vast met 

roze garen onder de neus van Sophie  

-wangetjes: smeer wat blush op het gezichtje van Sophie 

-oor: je kan met kleine zilveren kraaltjes oorbelletjes maken in het oor, (zet een 

kraaltje goed vast met wit garen) en als je wilt ook een ketting vastzetten rondom 

de nek.  

 
Pop Sophie is af, in een ander blog zal ik de kleertjes (jas, shawl muts, rokje, 

schoentjes die ik extra gemaakt heb, beschrijven. 

 
Prima dat je dit patroon gebruikt, graag zelfs. Ik zou het leuk vinden als je mij als 

tegenprestatie voor het gratis patroon een foto van het eindresultaat mailt en op 

website/social media doorlinkt naar www.jufsas.com/creatief.  

 

Vragen  
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Veel succes! Er is een speciale juf Sas facebook haak-en breigroep waar je je 

vragen in kunt stellen en mocht echt nog vragen hebben via contact op de site kan 

je me ook altijd bereiken. Ik pas alleen geen patronen aan, kan je geen advies geven 

over wol en haak niet op verzoek.  

Kijk hier voor meer gratis patronen van juf Sas 
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