Beanie
by Me

Cool, lief, ruim of strak. Gestreept, kleurig of discreet. Smaken
verschillen en wij willen dat je muts precies zo wordt als jij wilt.
Daarom geven we je hier de basisbeschrijving van hoe je een muts
haakt. Vervolgens kies je zelf garen, kleuren en uiterlijk. En de
versiering als je dat wilt!
De beschrijving van de wijze van haken past het beste bij de garens
Molly en Luva, die wij hier hebben gebruikt. Als je strepen wilt, dan
kies je zelf hoeveel en hoe breed. Hetzelfde geldt voor de kleuren –
misschien wil je een hoop verschillende, misschien wil je er maar één.
Een pluim bovenop? Geen probleem! Jouw muts op jouw manier dus!

ZO HAAK JE:

GEHAAKTE MUTS – BASISBESCHRIJVING:

1. Begin als volgt: Maak een lusje en haal dit over de
haaknaald.

Benodigde hoeveel garen Molly/Luva (1 bolletje = 50 g)
Kort mutsje – ca. 2 bolletjes
Lange muts – ca. 3 bolletjes

1–a

1–b

Gebruik haaknaald nr. 5
Afkortingen:
Ls = losse steek
Hv = halve vaste steek
Stk = heel stokje

Nr.

66

217

5: 0

Stokjes haak je met minderen door beide steeklussen.
Denk eraan dat je het garen niet te strak spant, dan wordt je
haakwerk hard en te strak. Haak gerust een proeflapje voordat je aan de muts begint.

MUTS MEDIUM

(omtrek ca. 56–60 cm)
Ga als volgt te werk:
Zet 4 ls op en sluit deze met 1 hv tot een ring.
Toer 1: Haak 2 ls en 10 stk rondom de ring (begin elke toer met
2 ls en eindig met 1 hv in de tweede ls die je aan het begin van
de toer hebt gemaakt).
Toer 2: Haak 2 stk in elk stk = 20 stk.
Toer 3: Haak *2 stk in de volgende 2 stk, 1 stk in stk. Herhaal
dit * en sluit af met 2 stk in de laatste 2 stk = 34 stk.
Toer 4: Haak *5 stk, 2 stk in volgende stk. Herhaal dit * en eindig
met 4 stk = 39 stk.
Toer 5: Haak *2 stk, 2 stk in volgende stk. Herhaal dit * = 52 stk.
Toer 6: Haak *9 stk, 2 stk in volgende stk. Herhaal dit * en eindig
met 2 stk = 57 stk.
Toer 7–15: Haak stk in stk = 57 stk. Ca. 15 toeren resulteert in
een kortere muts. Wil je een langere, dan haak je gewoon door
tot de gewenste lengte. Probeer het af en toe uit.
Eindig met 1 hv in de tweede ls van de vorige toer. Haal de draad
door naar de binnenkant van de muts en zet hem vast met een
grove naainaald.

MUTS SMALL

(omtrek ca. 52–56 cm)
Haak volgens de beschrijving voor muts medium, tot en met toer
5. Haak vervolgens toer 6–14 met 1 stk in elk stk = 52 stk.

2–a

2–b

2. Losse steek: De steek zit op de
haaknaald, maak een omslag en haal de
steek door.

3–b
3–a

3. Sluit losse steken tot een ring: Steek de haaknaald door de
eerste losse steek. Maak een omslag en haal terug door alle
steken op de naald. Haak de stokjes van de eerste toer vanaf de
opening die in het midden van de ring ontstaat.

4–a

4. Halve vaste steek: Je hebt één steek op de haaknaald. Haal
de naald door de steek waarmee je wilt samenvoegen, maak een
omslag en haal de naald door beide steken.

5–a

MUTS LARGE

(omtrek ca. 60–64 cm)
Haak volgens de beschrijving voor muts medium, tot en met toer 6.
Toer 7: Haak *13 stk, 2 stk in volgende stk. Herhaal dit * en
eindig met 1 stk = 61 stk.
Toer 8–15: Haak 1 stk in elk stk = 61 stk.

5–b
5–c

GESTREEPTE MUTS

Neem een andere kleur garen als je aan een nieuwe toer begint.
Knip de draad van de eerste toer ca. 10 cm vanaf het werkstuk
af en laat deze hangen. Laat aan de draad van de nieuwe toer
een even lang stuk draad over. Zet alle draden aan de binnenkant van de muts vast, als je klaar bent met haken.
Mooie pluimen maak je heel eenvoudig met de tool voor wollen
pompoentjes (714013).

5–d

5–e

5. Heel stokje: Je hebt één steek
op de haaknaald. Maak een
omslag, haal de naald door de steeklussen van de vorige toer, maak
een nieuwe omslag en haal de naald door de steeklus – je hebt nu drie
steken op de naald. Maak een nieuwe omslag en haal de eerste twee
steken op de naald door, maak een nieuwe omslag en haal de laatste
twee steken op de naald door.
714013

