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Benodigdheden babymuts 3 tot 6 maanden
50 gram Organico van Lana Grossa biologisch katoenen garen: roomwit 038 en ongeveer 10 gram lila 052, lavendel 
042, lichtroze 030, lichtblauw 015, mintgroen 051, zeegroen 044, zalm 045
Haaknaald nummer 5, stopnaald, schaar
Pakket garen babymuts te bestellen via www.knottenwol.nl

Algemeen
De muts wordt in ronde toeren vasten gehaakt. Er is een nieuwe opzetmethode gebruikt voor een mooiere rand. 
Nieuwe opzetmethode: Haak een ketting van 2 lossen. Haak nu een vaste in de eerste losse. Maak nu een nieuwe 
vaste door de haaknaald door de voorste onderste lus van de eerste vaste te steken. Haal de draad door. Haal de 
draad nogmaals door deze eerste lus van de twee lussen die nu op uw haaknaald staan. Maak nu een vaste door de 
draad door de twee lussen op uw haaknaald de halen. Zie de korte foto-instructie.

Er wordt een toer vasten afgewisseld met een toer diepe vasten. Hiertoe steek je haaknaald onder in de vaste van de 
vorige toer. Hierdoor verschijnt een V over de vaste van de vorige toer.

De mutsen zijn eenvoudig te variëren door ander kleurvolgordes of -combinaties.
Bij de verdere beschrijving is ervan uitgegaan dat je bekend met de haaktermen. De afkortingen staan voor: L=losse, 
v= vaste, dv = diepe vaste, hv = halve vaste, st = stokje, hst: half stokje, T1 = toer 1, enzovoort.

T1: zet in kleur roomwit 038 met de nieuwe opzetmethode 45 v op. Sluit de toer met een hv. De onderkant van de toer 
blijft iets openstaan, bij het wegwerken van de opzetdraad moet je die naad nog dichtnaaien. T2: 1 L, 45 v. Hecht 
roomwitte draad niet af. *T3: Hecht de nieuwe kleur aan: lila 042. 45 dv en sluit toer met hv. T4: 1L, 45 v en sluit toer 
met hv. Knip lila draad af. T5: Ga verder met roomwit, pak de draad gewoon weer op. 45 dv, waarbij je de 2 lila draden
aan de achterkant mee kunt haken, zodat ze direct zijn afgewerkt, en sluit met hv. T6: 1L, 45 v en sluit met hv.* 
Herhaal T3-T6, en hecht de nieuwe kleuren aan in volgorde lavendel 042, lichtroze 030, zalm 045, mintgroen 051, 
zeegroen 044, lichtblauw 015.
T29: Ga verder met roomwit, pak de draad gewoon weer op. 45 dv en sluit met hv.
Afwerken: leg het mutsje plat zodat de bovenkant aan elkaar gehaakt kan worden, zorg hierbij dat de beginnaad 
midden achter komt. Haak 11 v naar rechts. Steek de haaknaald door de vaste van de voorkant en de vaste van de 
achterkant. De helft van de muts is nu aan elkaar gehaakt. *Keer, haak 3 losse, 2 st, 2 hst, 2 v, 5 hv tot het midden*. 
Haak nu 11 v naar links zoals hierboven en herhaal *.*, knip roomwitte draad af en haal door laatste steek. Je kunt de 
afhechtdraad bij het wegwerken eventueel iets strak naar beneden trekken, zodat de muts in het midden extra laag 
komt voor een opvallender effect van de ‘oortjes’. Werk de opzetdraad af en naai hiermee de onderkant van de boord
aan elkaar. Knip van elke kleur 2 draden van ongeveer 10 cm. Maak 2 bundeltjes van 7 draden, van elke kleur één. 
Vouw deze dubbel en vouw ze om de lossenboogjes boven in de hoek van de muts. Haal de uiteinden door de lus en 
trek aan, je hebt nu grappige pluimpjes. Knip ze recht af op de door jouw gewenste lengte. Eventueel kun je nog 
oogjes en een snaveltje op het mutsje borduren. 


