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Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen. 2  

Een heerlijk stoere muts die je oren goed bedekt, lekker om je hoofd zit en afgewerkt is met een grote pompon.
De bijhorende sjaal is gehaakt in ribbelpatroon, zodat je het lekker warm hebt en de sjaal heerlijk rond je kan 
slaan. Beide patronen zijn uitgewerkt in 4 maten, van peutermaat tot volwassen maat. 

Garen 
Durable Cosy, 58 % katoen & 42 % polyacryl, 50g/66m

Kleuren gebruikt voor de voorbeelden: 
237 Fuchsia
2182 Ochre
2196 Orange
2140 Tropical green

  Peuter   Kind  Tiener/Volwas S Volwassen M/L

MUTS   2   2,5  3   3,5 bollen

SJAAL   2   2,5  5   5,5 bollen
TOTAAL AANTAL BOLLEN
 Muts + sjaal  4   5  8   9 bollen
 
Lengte sjaal  100   125  160   170 cm
Breedte sjaal  11   13,5  20   23 cm

Haaknaald 
6 mm en 7 mm (of een andere maat haaknaald om een juiste stekenproef te krijgen). 

Overige materialen 
Schaar
Maasnaald/Wolnaald
Meetlint
Spelden en mat om te blocken
Pompom Maker set Large (Clover), Art. Nr. 086.3126

Gebruikte steken en afkortingen
AK    achterkant
GK    goede kant
hst    half stokje
hstal    half stokje enkel in de achterste lus gehaakt
hv    halve vaste
s    steek/steken
samengeh   samengehaakt
st    stokje
v    vaste
2v   samenh 2 vasten samenhaken
volg   volgend(e)

Stekenproef
Met haaknaald 6 mm: 
Haak ribbelpatroon (zie boord muts) over 8 steken en 7,5 rijen = 5 cm breed en 10 cm hoog. 

Met haaknaald 7 mm:
Haak ribbelpatroon (zie patroon sjaal) over 12 steken en 10 rijen = 10 cm breed en 11 cm hoog. 
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Moeilijkheidsgraad 
Vanaf beginner. 

Haakschema
Toegevoegd. 

Patrooninfo en tips
- BELANGRIJK! Haak een stekenproef ! Zodat je muts de juiste afmetingen heeft en goed past. 

- Muts: Begin met de ribbelboord, die zijwaarts gehaakt wordt. Vervolgens haak je ‘op de zijkant van de rijen’ de 
muts zelf, in toeren die je steeds sluit, en je keert na elke toer. De muts wordt afgewerkt met een pompon en met 
vlechtjes. 

- Sjaal: De sjaal wordt in de lengte gehaakt, in een heerlijk rekbaar ribbelpatroon. 

- 2l aan het begin van een rij tellen niet als een steek. Haak het 1e hst in de 1e s, waar ook de 2l zijn. 

Patroon

Muts:
Met haaknaald 6 mm en een kleur naar keuze:

Boord:
Rij 1: AK: Haak een ketting van 9l (11, 12, 13), 1hst in 3e l vanaf de haaknaald, 1hst in elke volg l, keer. 
–  7hst (9, 10, 11)

Rij 2: GK: 2l, 1hstal in 1e hst, 1hstal in elk van volg 5hst (7, 8, 9), eindig met 1hst in laatste hst, keer. 
– 6hstal (8, 9, 10), 1hst

Rij 3: 2l, 1hstal in 1e hst, 1hstal in elk van volg 5hstal (7, 8, 9), eindig met 1hst in laatste hstal, keer. 
- 6hstal (8, 9, 10), 1hst

Rijen 4 – 34 (36, 40, 42): herhaal Rij 3. 

De ‘hoogte’ van de ribbelboord is nu ongeveer 45 cm (48, 53, 56). (gemeten, niet uitgerekt).

Op het einde van Rij 34 (36, 40, 42), knip de draad niet af.
Keer je werk een kwartdraai naar rechts, zodat je op de zijkanten van de rijen kan haken.
We tellen en gaan 3s per 2 rijen haken !!!!

Haakschema op de volgende pagina.
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Muts-hoofd:
Enkel maten Peuter en Volwassenen M/L, Toer 1: GK: 1l (telt niet als een s vanaf nu), 1v in 1e s, 1st in volg s, 
[1v in volg s, 1st in volg s] herhaal rondom, tot er nog 1s over is, 1v in de laatste s, 
haak ook nog in de laatste s: 1st dat je half afhaakt (maak de laatste doorhaling niet), haak dan vervolgens in de 
1e s van de toer: ook 1st dat je half haakt. Haak beide stokjes vervolgens samen af. Sluit de toer met 1hv in de 1e 
v, keer. - 52s (64)

Enkel maat Kind Toer 1: GK: 1l, (1v + 1st) in 1e s, 1st in volg s, [1v in volg s, 1st in volg s] herhaal tot er nog 
1s over is, (1v + 1st) in laatste s, sluit de toer met 1hv in de 1e v, keer. – 56s

Enkel maat Tiener/Volwassenen S Toer 1: GK: 1l, 1v in 1e s, 1st in volg s, [1v in volg s, 1st in volg s] 
herhaal rondom tot einde toer, sluit de toer met 1hv in de 1e v, keer. – 60s

ALLE MATEN:
Toer 2: AK: 1l in 1e s, 1v in 2 samengeh st (1e st, 1e st, 2 samengeh st), 1st in volg v, 
[1v in volg st, 1st in volg v] herhaal rondom, waarbij je erop let dat je eindigt met een st in de begins waar ook de 
1l zit, sluit de toer met 1hv in de 1e v, keer. – 52s (56, 60, 64)

Toer 3: 1l in 1e s, 1v in 1e st, 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] herhaal rondom, waarbij je erop let dat je 
eindigt met een st in de begins waar ook de 1l zit, sluit de toer met 1hv in de 1e v, keer. – 52s (56, 60, 64)

Toeren 4 – 9 (11, 13, 15): Herhaal Toer 3. 

Toer 10 (12, 14, 16): 1l in 1e s, 1v in 1e st, 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] x 4 (5, 5, 6), 
2v samenh in volg 2s, * [1v in volg st, 1st in volg v] x 6 (6, 7, 7), 2v samenh in volg 2s ; herhaal vanaf * nog 2 x, 
sluit de toer met 1v in de 1e v, keer. – 48s (52, 56, 60)
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Toer 11 (13, 15, 17): 1l in 1e s, 2v samenh in volg 2s, 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] x 4 (4, 5, 5), 
2v samenh in volg 2s, * 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] x 4 (5, 5, 6), 2v samenh in volg 2s ; 
herhaal vanaf * nog eenmaal, 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] herhaal tot einde toer, sluit de toer met 1v 
in de 1e v, keer. – 44s (48, 52, 56)

Toer 12 (14, 16, 18): 1l in 1e s, 1v in 1e st, 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] x 3 (4, 4, 5), 
2v samenh in volg 2s, * [1v in volg st, 1st in volg v] x 5 (5, 6, 6), 2v samenh in volg 2s ; herhaal vanaf * nog 2 x, 
sluit de toer met 1v in de 1e v, keer. – 40s (44, 48, 52)

Toer 13 (15, 17, 19): 1l in 1e s, 2v samenh in volg 2s, 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] x 3 (3, 4, 4), 
2v samenh in volg 2s, * 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] x 3 (4, 4, 5), 2v samenh in volg 2s ; 
herhaal vanaf * nog eenmaal, 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] herhaal tot einde toer, sluit de toer met 1v 
in de 1e v, keer. – 36s (40, 44, 48)

Toer 14 (16, 18, 20): 1l in 1e s, 1v in 1e st, 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] x 2 (3, 3, 4), 
2v samenh in volg 2s, * [1v in volg st, 1st in volg v] x 4 (4, 5, 5), 2v samenh in volg 2s ; herhaal vanaf * nog 2 x, 
sluit de toer met 1v in de 1e v, keer. – 32s (36, 40, 44)

Toer 15 (17, 19, 21): 1l in 1e s, 2v samenh in volg 2s, 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] x 2 (2, 3, 3), 
2v samenh in volg 2s, * 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] x 2 (3, 3, 4), 2v samenh in volg 2s ; herhaal 
vanaf * nog eenmaal, 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] herhaal tot einde toer, sluit de toer met 1v in de 1e 
v, keer. – 28s (32, 36, 40)

Toer 16 (18, 20, 22): 1l in 1e s, 1v in 1e st, 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] x 1 (2, 2, 3), 
2v samenh in volg 2s, * [1v in volg st, 1st in volg v] x 3 (3, 4, 4), 2v samenh in volg 2s ; 
herhaal vanaf * nog 2 x, sluit de toer met 1v in de 1e v, keer. – 24s (28, 32, 36)

Toer 17 (19, 21, 23): 1l in 1e s, 2v samenh in volg 2s, 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] x 1 (1, 2, 2), 
2v samenh in volg 2s, * 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] x 1 (2, 2, 3), 2v samenh in volg 2s ; herhaal 
vanaf * nog eenmaal, 1st in volg v, [1v in volg st, 1st in volg v] herhaal tot einde toer, sluit de toer met 1v in de 1e 
v, keer. – 20s (24, 28, 32)

Toer 18 (20, 22, 24): 1l in 1e s, 2v samenh x 10 (12, 14, 16), sluit de toer met 1hv in de 1e samengeh v. 
Knip de draad af op ongeveer 25 cm en hecht af.

Haal nu de draad door alle overgebleven steken (met de maasnaald,  telkens door beide lussen van elke steek), 
trek de draad goed aan en knoop aan de binnenkant stevig vast, werk de draad weg. 

Vlechten:
Knip 6 (6, 9, 9) draden van ongeveer 60 cm (70, 90, 100) lang. 
Bundel de draden en haal door het uiteinde van de ribbelboord (open kant) met behulp van de haaknaald, 
maak beide uiteinden even lang.
Maak nu een vlechtje, knoop onderaan stevig vast.

Herhaal en maak een tweede vlechtje aan de andere kant van de boord. 

Pompon: 
Met de groene (groene, blauwe, blauwe) pompom-maker uit de Clover set maak je een pompon van 65 mm 
(65, 85, 85) diameter. 
Bevestig de pompon bovenaan op de muts. 

Afwerking:



Slouchy Muts & Sjaal

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com
Dit patroon is eigendom van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen. 6  

Werk alle draadjes netjes weg.
Block je muts en laat aan de lucht drogen. 

Sjaal: 

- Tip: zorg ervoor dat je de opzetketting en de eerste rij niet te los haakt. Vanaf rij 2 haak je ribbels, en als je de 
eerste rij te los haakt wordt je sjaal niet mooi recht.   

Met haaknaald 7 mm en een kleur naar keuze:

Rij 1: AK: Haak een ketting van 122l (152, 194, 206), 1hst in de 3e l vanaf de haaknaald, 1hst in elke volg l tot 
einde rij, keer. 
- 120hst (150, 192, 204)

Rij 2: GK: 2l, 1hstal in 1e hst, 1hstal in elke volg hst tot aan laatste hst, 1hst in laatste hst, keer. 
- 119hstal (149, 191, 203), 1hst

Rij 3: 2l, 1hstal in 1e hst, 1hstal in elk volg hstal tot aan laatste hstal, 1hst in laatste hstal, keer. 
- 119hstal (149, 191, 203), 1hst

Rijen 4 – 10 (12, 16, 18): herhaal Rij 3.
Knip de draad af en hecht af.

Afwerking:
Werk alle draadjes netjes weg.
Block je sjaal en laat aan de lucht drogen. 


