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6    INLE ID ING

inleiding
Ik ben opgegroeid in Australië. Ik speelde urenlang met Lego, karton 

en plakband. Ik ging helemaal op in mijn eigen gecreëerde miniwereld. 
Toen ik mijn twee zonen kreeg, vond ik dat een prachtig excuus om mijn 
eigen kindertijd opnieuw te beleven. Mijn huis was wederom gevuld met 
de ‘rip, rrrrrrip, rip’ geluiden van plakband en het scherpe knippen van 
de schaar. In plaats van huizen en kastelen voor de feeën uit mijn jeugd, 

waren onze projecten nu veel wilder, gekker en gevaarlijker.

Je vraagt je misschien af wat dit te maken heeft met een boek over 
kamperen, of haken. Haken is voor mij een manier om mijn eigen 

werkelijkheid te creëren. Door alle projecten die ik met mijn zoons 
maakte, raakte ik geïnspireerd. Ik begon te bedenken hoe ik alle tenten, 

bomen en boten die we van karton hadden gemaakt kon verwerken 
in een gehaakte wereld. Toen we door Europa en Engeland reisden 

begonnen mijn ideeën steeds meer vorm te krijgen. We kwamen op de 
geweldigste plekken en hebben overnacht in een verbouwde herdershut, 
trekkershutten en zelfs een kasteel. De jongens hadden allemaal ideeën 

om thuis in Nieuw Zeeland hun eigen hut te bouwen, een caravan op 
te knappen en zelfs een camping op te zetten op onze boerderij. En ik 

droomde van mijn eigen versie...
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haaktechnieken
hoe te beginnen
Er zijn meerdere manieren om 
een haaknaald en draad vast te 
houden, maar ik vind dit een snelle 
en effectieve methode. Pak met je 
ene hand het uiteinde van de draad 
en leg deze over de vingers van 
de andere hand. Wikkel de draad 
eenmaal rond de pink, haal de draad 
naar voren en omhoog en leg deze 
over de wijsvinger bij het laatste 
kootje. Breng de draad tussen de 
wijs- en middelvinger terug naar de 
binnenkant van de hand. Klem de 
draad vast tussen middelvinger en 
duim.

Houd ringvinger en pink bij elkaar. 
Beweeg de wijsvinger wat omhoog 
om een driehoek van draad te 
maken.

Houd de haaknaald met je dominante 
hand als een potlood vast. Het 
haakvormige uiteinde is naar de 
draad gericht. Houd het afgevlakte 
middelste gedeelte vast tussen 
duim en wijsvinger. Laat het stompe 
uiteinde van de naald tussen uw 
duim en wijsvinger uitsteken. Wijs 
met de haaknaald naar boven en 
laat het uiteinde van de draad langs 
de wijsvinger lopen naar duim en 
middelvinger. * Schuif de draad naar 
voren en houd wijs- en middelvinger 
bij elkaar.

21
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18     ZORGELOOS KAMPEREN

kamperen
Toen ik opgroeide in Australië, gingen we vaak 

kamperen. Als ik nu terugkijk, vanuit het relatief veilige 
Nieuw Zeeland zonder slangen en gifitge spinnen 

(hoewel het hier ook best spannend kan zijn), verbaast 
het me dat we deze tripjes hebben overleefd. Als we 

in de zomer onze tent gingen opzetten en de tafels 
en stoelen uitstalden, deden we dat altijd met zo veel 
mogelijk lawaai, in de hoop alles wat hoektanden had 
weg te jagen. De ritsen van de tenten moesten altijd 

goed afgesloten worden en als je ergens naartoe 
wilde, was het verstandig om met een grote stok voor 

je uit te slaan om de slangen te verjagen. Het moet 
gewerkt hebben, want ik ben er nog steeds. Dit is 

mijn eigen versie van onze kampeervakanties, zonder 
ritsen, en stokken om slangen te verjagen. 

zorgeloos Patronen in dit hoofdstuk
Tent

Slaapzak
Slaapmatje
Tipikleed

Tipi
Picknickmand
Picknickkleed

Kampvuur 
Koekenpan
Vlaggetjes
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het frame maken
Bedek de vier houten stokjes met washi 
tape (zie pagina 14).

Meet de zijde tussen a. en c. (zie 
afbeelding), verdubbel vervolgens  
dit getal. 

Knip twee rietjes op deze lengte en vouw 
ze dubbel. 

Meet de zijde tussen c. en b. en knip twee 
stokjes op deze lengte. 

Prik met een pin een gat vlak boven de 
uiteinden van het gebogen rietje; op 
dezelfde hoogte en naar elkaar gericht. 

Zet het stokje met een 
beetje hete lijm vast 
in de gaten van het 
rietje. 

Doe dit ook bij het 
andere rietje. 

Herhaal deze 
stappen met de 
punten d. en e. 
om de basis te 
maken.  Knip 
de stokjes op 
lengte. Prik gaten 
in de voorzijde van 
de rietjes zodat de twee 
rietjes door de stokjes met elkaar verbonden 
worden.

Meet de lengte tussen de bovenkanten van 
beide rietjes (punten a. en g.) zodra de 
basisstokjes vastzitten en knip een houten 
stokje op de juiste lengte. 

Prik in de de buiging van de rietjes nog een 
gat en zet de houten stokjes vast met een 
beetje hete lijm. 

Plaats de tent over het frame. Naai de 
hoeken van de tent vast om de rietjes en de 
stokjes.

a

c b

a

d
c f

e

g



        CARAVAN PLEZ IER      41

deken 2
Maak negen vierkanten in diverse 
kleuren met 4-draads garen.
Toer 1. Haak met de gekozen kleur en 
een haaknaald van 2,5 mm, 4 l, hv 
terug in de eerste l.
Toer 2. Haak in de lus van de 4e l, 1 l, 
*3 v, 2 l. Herhaal vanaf * drie keer. Hv 
terug in de eerste v.
Toer 3. 1 l, 1 v in elke st en (1 v, 2 l, 
1 v) na elke 2 st, hv terug in de eerste v.
Naai de negen vierkanten aan elkaar.

randen
Toer 1. Haak met lichtblauw, 1 v in 
elke st rondom de deken, hv terug in de 
eerste v.
Toer 2. Aan één kant van de deken. Sla 
de eerste st over, *3 stk in de volgende 
st. Sla 1 st over, hv in de volgende st, 
sla 1 st over. Herhaal vanaf * twee keer. 
3 stk, sla 1 st over, hv in de laatste st.

keukenblok  
en bovenkast 

zilver 4-draads garen
roze 4-draads garen
geel 4-draads garen

haaknaald van 2,5 mm
karton

duct tape
4 blauwe kralen
2 metalen kralen

haakje van een oorbel
lijmpistool
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zomerse

Alle zomerdagen in mijn kindertijd waren goed, 
maar de zomerdagen waarop de muziek van de 
ijscokar door de straten klonk, waren fantastisch. 
Alles begon te kirebelen, ik huppelde door het 

huis, sprong op de bank en smeekte ondertussen 
bij mijn moeder om geld. Ik ben bang dat dit 
gevoel nooit is overgegaan. Toen ik laatst in 

mijn zomerjurkje over straat liep en een ijscokar 
voorbij hoorde rijden, maakte ik een sprongetje in 
de lucht. Uiteraard waren alle aankopen voor mijn 

jongens...

ijspret Patronen in dit hoofdstuk
IJscokar 
Ramen

Koplampen, grill en wielen
IJsje bovenop

Applicaties bolletje ijs en waterijs
Piepkleine ijsjes

Diepvrieskist
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