
Gehaakte Pietenmuts

Benodigde materialen en gereed-
schappen:
-1 bol bamboo garen rood
-1 bol bamboo garen blauw
-1 bol bamboo garen geel
-haaknaald 4 mm
-schaar
-stopnaald
-centimeter
-2 knopen in bijpassende kleuren (optio-
neel)

Afkortingen en begrippen:
Losse = l
Halve vaste = hv
Vaste = v
Stokje = st
Reliëfstokje vóór = rstv
Werkwijze meerderen: bijvoorbeeld 1 
x 2 st = wanneer je dit zit staan haak je 
éénmalig 2 stokjes in dezelfde steek. 
Hierdoor meerder je dus eenmalig één 
stokje.

Algemene instructies
In dit patroon werk je in zowel heen- 
en weergaande als in rondgaande 
ronde toeren.
* Bij heen- en weer gaande toeren keer 
je het werk na iedere toer.
* Rondgaande toer: keer het werk 
niet aan het einde van de toer maar 
sluit de toer met een halve vaste in de 
beginlosse. Start de nieuwe toer met 
een beginlosse.

Maat
Het patroon van deze muts is geschikt 
voor een kind met een hoofdomtrek 
tussen de 49 en 53 cm en is heel een-
voudig aan te passen naar de juiste 
maat.

Band
Meet de omtrek van het hoofd.
Met rood: maak een gewone opzetlus 
en haak een ketting van 7 lossen. Haak 
in heen- en weergaande toeren.
1e toer: start in de tweede losse vanaf 
de haak, 6 v (= 6 v
2e toer: 1 l, steek telkens in de achterste 
tussen in, 6 v (= 6 v)
3e toer: wissel naar blauw maar knip 
het rode garen niet af, 1 l, steek telkens 
in de achterste lussen in, 6 v  (= 6 v)
4e toer: 1 l, steek telkens in de achterste 
lussen in, 6 v (= 6 v)
5e toer: neem het rode garen weer op 
maar knip het blauwe garen niet af, 1 l, 
steek telkens in de achterste lussen in, 6 
v (= 6 v)
6e toer: 1 l, steek telkens in de achterste 
lussen in, 6 v (= 6 v)
7e en volgende toeren: herhaal toer 
3 t/m 6 totdat de juiste lengte voor de 
omtrek van het hoofd is bereikt.
Haak daarna beide korte zijden samen 
met 7 hv, de band is nu gesloten.
Neem het rode garen op en breek 
het blauwe garen op 10 cm af. Werk 
nu verder aan de lange zijde van de 
band en haak vanaf hier verder in 
rondgaande toeren.
1e toer: 1 l, *1 x 2 v, 1 v in de eerste rode 
kleurbaan van 2 toeren, 1 x 2 v, 1 v in de 
volgende blauwe kleurbaan van 2 toe-

ren, herhaal vanaf * rondom en sluit 
de toer met een hv in de beginlosse. 
2e toer: 3 l, *4 rstv, 1 x 2 rstv, herhaal 
vanaf * rondom. Geen zorgen als 
je niet precies uit komt: wanneer je 
bijvoorbeeld maar twee of drie steken 
over hebt na de laatste meerdering is 
dat ook prima! Sluit de toer met een hv 
in de derde beginlosse
3e t/m 6e toer: 3 l, 1 st op elke steek, 
sluit de toer met een hv in de derde 
beginlosse.
7e t/m 8e toer: wissel naar blauw, 3 l, 1 
st op elke steek, sluit de toer met een hv 
in de derde beginlosse, breek de rode 
draad af op 10 cm
9e toer: wissel naar geel, 3 l, 1 st op elke 
steek, sluit de toer met een hv in de der-
de beginlosse, breek de blauwe draad 
af op 10 cm.
10e toer: 3 l, *8 st, 2 st samenhaken, 
herhaal vanaf * rondom en maak nog 
een extra mindering wanneer je meer 
dan zes steken over hebt na de laatste 
mindering, sluit de toer met een hv in 
de derde beginlosse
11e toer: 3 l, * 7 st, 2 st samenhaken, 
herhaal vanaf * rondom en maak nog 
een extra mindering wanneer je meer 
dan vijf steken over hebt na de laatste 
mindering, sluit de toer met een hv in 
de derde beginlosse
12e toer: 3 l, * 6 st, 2 st samenhaken, 
herhaal vanaf * rondom en maak nog 
een extra mindering wanneer je meer 
dan vier steken over hebt na de laatste 
mindering, sluit de toer met een hv in 
de derde beginlosse
13e toer: 3 l, * 5 st, 2 st samenhaken, 
herhaal vanaf * rondom en maak nog 
een extra mindering wanneer je meer 
dan drie steken over hebt na de laatste 
mindering, sluit de toer met een hv in 
de derde beginlosse
14e toer: wissel naar blauw, 3 l, * 4 st, 2 
st samenhaken, herhaal vanaf * rond-
om en maak eventueel nog een extra 
mindering aan het einde van de toer, 
sluit de toer met een hv in de derde 
beginlosse, breek de gele draad af op 
10 cm
15e toer: wissel naar rood, 3 l, * 3 st, 2 st 
samenhaken, herhaal vanaf * rond-
om en maak eventueel nog een extra 
mindering aan het einde van de toer, 
sluit de toer met een hv in de derde 
beginlosse
16e toer: wissel naar blauw, 3 l, * 2 st, 2 
st samenhaken, herhaal vanaf * rond-
om en maak eventueel nog een extra 
mindering aan het einde van de toer, 
sluit de toer met een hv in de derde 
beginlosse
17e toer: wissel naar rood, 3 l, * 1 st, 2 st 
samenhaken, herhaal vanaf * rond-
om en maak eventueel nog een extra 
mindering aan het einde van de toer, 
sluit de toer met een hv in de derde 
beginlosse, breek de blauwe draad af 
op 10 cm
18e toer: 3 l, * 1 st, 2 st samenhaken, her-
haal vanaf * rondom en maak eventu-
eel nog een extra mindering aan het 
einde van de toer, sluit de toer met een 
hv in de derde beginlosse
19e toer: 3 l, telkens 2 st samenhaken, 
sluit de toer met een hv in de derde 
beginlosse

20e toer: 1 l, telkens 2 v samen haken, 
sluit de toer met een hv in de beginlos-
se
Breek de draad af op 10 cm en haal 
door de lus.
Weef het draaduiteinde door de laat-
ste toer om het gaatje te sluiten.

Grote veer
Met een kleur naar keuze: maak een 
gewone opzetlus en haak een ketting 
van 30 lossen.
1e toer: start in de negende losse vanaf 
de haak en haak terug met hv.
Breek de draad af op 10 cm en haal het 
draaduiteinde door de laatste lus.
Knip ongeveer twintig stukjes garen 
van ongeveer 18 cm lengte. Start net 
onder de lus en bevestig, door middel 
van de Koeienknoop, één franje aan 
elke hv aan deze zijde van de reeks.
Knip opnieuw genoeg stukjes garen 
voor de andere zijde af en knoop ook 
aan deze kant een franje aan elke 
steek.
Knip daarna de veer netjes in model.

Kleine veer
Met een kleur naar keuze: maak een 
gewone opzetlus en haak een ketting 
van 26 lossen.
1e toer: start in de negende losse vanaf 
de haak en haak terug met hv.
Werk daarna de veer op dezelfde 
manier af.

Afwerking
Weef alle draaduiteinden in. Je kunt 
ervoor kiezen om de veren vast te 
naaien op de muts maar je kunt ook de 
twee knoopjes op de muts vast te naai-
en en daar de veren aan vast maken.





Slip knot
Gewone opzetlus

Simple boucle
Anfangsschlinge

Nudo de montado simple 

1.
2.

gewone opzetlus

Chain stitch
Losse

Chaînette de mailles en l’air
Luftmasche

Punto de cadeneta

1.
2.

losse

Slip stitch
Halve vaste

Maille coulée
Kettmasche

Punto enano

Halve vaste

single crochet 
Vaste

Maille serée
Feste Masche

Punto bajo

1.

2.

3.

Vaste

Increase double crochet
meederen van stokjes
meederen van stokjes
meederen van stokjes

1.

2.

meerderen van 
stokjes 

Double crochet
Stokje
Bride

Stäbchen
Punto alto

1.

2. 2.

3.

stokje

Lark’s Head Knot
Koeienknoop

Noeud de tête d’alouette
Ankerstich

Nudo de cabeza de alondra

1.

2.

3.

4.

koeienknoop

Minderen met stokjes

VERTALINGEN

1.

2.

3.

Minderen met 
stokjes

Reliëfstokje voor
Bride en relief avant
Reliefstäbchen vorne

EN + ES

Reliëfstokje voor

(NL) Vaste in achterste lus ingestoken
(DE) Feste Masche in das hintere 

Maschenglied eingestochen
(FR) Maille serrée piquée dans la boucle 

arrière
EN + ES

Vaste in achterste 
lus gestoken

1.

2.


