
Maat: omvang 48 - 50 cm, 29 cm lang.

Als je deze muts wilt maken, heb je het 
volgende materiaal nodig:
150 g (1 bolletje) Schachenmayr original Regia 
6-fädig Stripemania
in Flowers Color kl. 06362.
Van Milward:  1 haaknaald nr. 4 en 5-6.
Stompe borduurnaald.

Dit haakpatroon wordt bij de muts toegepast:
Basispatroon:  aantal steken deelbaar door  
4 + 2 steken. Met naalden nr. 4 in spiraaltoeren  
paren van halve stokjes haken, daarbij tussen de 
halve stokjes van de vorige toer insteken. 
Het betreffende aantal lossen opzetten, de ketting 
lossen met 1 halve vaste in het rond sluiten en het 
begin van de toer met een markeerring aangeven. 
Nu in de 1e toer in elke losse steeds 1 half stokje 
haken, daarbij het 1e halve stokje door 2 lossen ver-
vangen. Bij de overgang naar de 2e toer het laatste 
halve stokje in de laatste losse haken, daarna 1 paar 
van twee halve stokjes tussen het vervangende 
halve stokje en het volgende halve stokje haken,  
* de volgende opening overslaan, 1 paar van 2 halve 
stokjes in de volgende opening, vanaf * herhalen. 
Bij de overgang naar de 3e en in elke volgende toer 
de paren met halve stokjes steeds tussen de paren 
met halve stokjes van de vorige toer haken.

Minderingen: de plaats voor het volgende paar van 
halve stokjes overslaan, 1 paar van 2 halve stokjes 
tussen de halve stokjes van het paar van de vorige 
toer haken, de volgende plaats overslaan, daarna 
verder in basispatroon haken.

Proeflapje: 16 steken en 16 toeren met naalden  
nr. 4 in basispatroon gehaakt = 10 x 10 cm.

Nu kun je met het haken van de muts  
beginnen:   
De muts wordt van onderen naar boven toe  
gehaakt. De lossen met de dikkere haalnaald 
haken, zodat de onderrand lekker losjes wordt. 
Controleer de wijdte van de onderrand! 
78 lossen met naalden nr. 5-6  haken en de  
steken met 1 halve vaste in het rond sluiten. 
Daarna met naalden nr. 4 in basispatroon verder 
haken. 
Na 23 cm vanaf het begin de minderingen als 
volgt uitvoeren:
1e toer: gelijkmatig verdeeld 8x 2 halve stokjes  
minderen = 62 steken. 
2e en 3e toer: 62 steken haken.
4e toer: gelijkmatig verdeeld 6x 2 halve stokjes  
minderen = 50 steken. 
5e toer: 50 steken haken.
6e toer: gelijkmatig verdeeld 4x 2 halve stokjes  
minderen = 42 steken.
7e toer: 42 steken haken.
8e en 9e toer: net als de 6e en 7e toer haken 
= 34 steken
10 en 11e toer: in elke toer gelijkmatig verdeeld 
4x 2 halve stokjes minderen = 18 steken.
De draad afknippen en de resterende steken 
hiermee bijeentrekken. Alle draden aan de  
binnenkant instoppen.

Je ‘My Mountain’-muts is klaar!
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