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Een heerlijke warme muts die ook nog eens super zacht is door het velvet garen. Het garen heeft een luxueuze uitstraling
en geeft de muts net dat beetje extra. In elke kleur te maken met een bijpassende of juist leuke contrasterende pompom.
Benodigdheden
Muts 1
Durable Velvet, art. 010.88 kleur 2212 Linen
Durable Cosy fine, art. 010.67 kleur 343 Warm Taupe
Muts 2
Durable Velvet, art. 010.88 kleur 396 Lavender
Durable Cosy fine, art. 010.67 kleur 228 Raspberry
Clover Pom-Pom maker 65mm, art. 086.3126
Haaknaald nr. 4 en 5
Stopnaald
Schaar
Gebruikte steken
l		 losse
hv		
halve vaste
v		 vaste
st		 stokje
rstk		
reliëfstokje
dubbel rstk
dubbel reliëfstokje
Moeilijkheidsgraad
Ervaring
Afmeting
• Geschikt voor een hoofdomtrek van 52-54 cm. Gebruik voor een andere maat een grotere of kleinere haaknaald.
• Tip: Meet voor de zekerheid na toer 55 of het haakwerk goed om het hoofd past (over de oren en voorhoofd heen. Zo
niet, gebruik dan een grotere of kleinere maat haaknaald voor de juiste maat.
Patrooninformatie
• Haak elk 1e stokje van de toer dmv 3 lossen.
• Een reliëfstokje maak je door een stokje te haken voor een andere steek van de vorige toer. Je steek de haaknaald om
de steek van de vorige toer in plaats van door de bovenkant van de steek. Steek de haaknaald van rechts naar links
voor de steek langs en haak vervolgens een normaal stokje.
• Bij het dubbele reliëfstokje wat je via de achterkant van het haakwerk haakt, haal je de haaknaald door het grote gat
wat onder de 3 dubbele rstk is ontstaan en vervolgens om het rstk heen.
• Om te zien hoe je de dubbele stokjes achter het haakwerk langs haakt geeft oa dit filmpje een duidelijke uitleg:
https://youtu.be/DhMj2k2UdV8 (omdat de muts wordt rondgehaakt zijn andere toeren in dit filmpje niet geschikt als
uitleg bij dit patroon).
Werkbeschrijving
Maak met Durable cosy fine en de pompommaker een pompom. Knip de afwerkdraden nog niet af, deze heb je nodig om
de pompom op de muts vast te zetten.
Haak met haaknaald 4 en Durable Velvet 6 lossen (5 lossen = de lossenketting, 1l = kl).
Toer 1: Haak in 2e losse vanaf hknld 1v, haak 4x 1v in volgende steek, 1kl, keer het werk (5v).
Toer 2-54: Haak 1v in de achterste lus van elke steek, 1kl, keer het werk (5v).
Toer 55: Leg de lossenketting tegen toer 54 aan en haak steeds 1hv door de achterste lus van toer 54 en een losse van de
lossenketting zodat beide korte zijden aan elkaar vast komen te zitten.
Ga verder langs de lange zijde van het haakwerk met haaknaald 5.
Toer 56: Haak 1v in elke volgende steek, 2v in elke 3e steek (72v).

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Toer 57: Haak 1st in elke steek, sluit de toer met 1hv in het 1est (72st).
Toer 58: *Haak 3x 1st in volgende steek, haak 6x 1rlst in volgende steek*, herhaal * tot eind van de toer, sluit de toer met
1hv in 1est (72).
Toer 59: *Haak 3x 1st in elke steek, haak 1 dubbel rstk in het 4e rstk, haak 1 dubbel rstk in het 5e rstk, haak 1 dubbel
rstk in het 6e rstk, **haak vervolgens via de achterkant van het haakwerk 1 dubbel rstk** in het 1e reliefstokje, herhaal **
in het 2e en 3e rstk. Ga verder na de 6 dubbele rstk*, en herhaal * tot het eind van de toer, sluit de toer met 1hv in 1est.
Toer 60: Herhaal toer 58.
Toer 61: Herhaal toer 59.
Toer 62: Herhaal toer 58.
Toer 63: Herhaal toer 59.
Toer 64: Herhaal toer 58.
Toer 65: Herhaal toer 59.
Toer 66: Herhaal toer 58.
Toer 67: Herhaal toer 59.
Toer 68: Herhaal toer 58.
Toer 69: Herhaal toer 59.
Toer 70: *Haak 1 st, haak 2e en 3e stokje samen, haak 6x 1rlst in volgende steek*, herhaal * tot eind van de toer, sluit de
toer met 1hv in 1est.
Toer 71: *Haak 1e en 2e stokje samen, haak 1 dubbel rstk in het 4e rstk, haak 1 dubbel rstk in het 5e rstk, haak 1 dubbel
rstk in het 6e rstk, **haak vervolgens via de achterkant van het haakwerk 1 dubbel rstk** in het 1e reliefstokje, herhaal **
in het 2e en 3e rstk. Ga verder na de 6 dubbele rstk*, en herhaal * tot het eind van de toer, sluit de toer met 1hv in 1est.
Toer 72: * Haak 1 stokje, 3x 1rlst in volgende steek, sla 1 steek over, 2x 1 rstk in volgende steek*, herhaal * tot eind van
de toer, sluit met 1hv in 1e st.
Toer 73: Haak 3 lossen, *haak 1 dubbel rstk in het 4e rstk, Haak 1 dubbel rstk in het 5e rstk, haak vervolgens via de
achterkant van het haakwerk 1 dubbel rstk in het 1e rstk, haak 1 dubbel rstk in het 3e rstk*, herhaal * tot eind van de
toer, sluit de toer met 1hv om het eerste dubbele rstk (je slaat het normale stokje en het 2e rstk over in deze toer).
Toer 74: *Haak in de 1e en 2e steek 1rstk, sla 2 steken over*, herhaal * tot eind van de toer, sluit de toer met 1hv in 1e rstk.
Knip de draad lang genoeg af om de bovenkant van toer 74 met een stopnaald dicht te naaien.
Bevestig de pompom bovenop toer 74.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

