
 

  



330c - MUTS VAN SILVI EN LUCA 

Materiaal: Scheepjes Silvi roest (02) 1 bol, Luca donkerrood (22) 1 bol, haaknaald nr. 8. 

Stekenverhouding: 11 steken en 13 toeren in patroonsteek gehaakt, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig een andere haaknaald. 

Gebruikte steken: 

Patroonsteek: 

1e toer: *1 vaste, 1 losse, 1 losse overslaan, herhaal vanaf *. Alle volgende toeren: *1 losse van de 

vaste van de vorige toer, 1 vaste om de losse van de vorige toer, herhaal vanaf *. 

Pompon: knip van karton 2 rondjes met een doorsnede van circa 9 cm. Knip in het midden een rondje 

van circa 2,5 cm. Leg beide rondjes op elkaar en omwikkel de rondjes met de wol tot het open rondje 

in het midden is gevuld. Knip langs de gehele zijkant tussen de 2 rondjes van karton de draden door. 

Neem een nieuwe draad, trek deze tussen de 2 kartonnen rondjes en knoop de draden vast. Trek 

voorzichtig de kartonnen rondjes van de pompon. Gebruik de uiteinden van de knoopdraad voor het 

vastnaaien van de pompon. 

Werkwijze: 

Haak met Silvi 56 lossen en sluit het koord lossen met 1 halve vaste in de 1e losse. Haak patroonsteek 

in het rond zonder elke toer te sluiten. Minder bij 17 cm hoogte als volgt:  

1e toer: *1 vaste in losse, 1 losse, 1 vaste in volgende losse, (= 1 losse van de vorige toer overslaan) 

herhaal vanaf *, = 38 vasten. 

2e toer: *1 vaste op elke vaste, herhaal vanaf *, = 28 vasten.  

3e toer: 1 vaste op elke vaste. 

4e en volgende toeren: *2 vasten samen afhaken, herhaal vanaf * tot er nog 7 steken over zijn. 

Knip de draad af, rijg deze door de overige 7 steken, trek aan en hecht af. 

Maak van Luca een pompon en bevestig deze bovenop de muts. 

 


