
 

Deze nederlandse vertaling is gemaakt door Rita van Someren van/voor Nederlandse Vertalingen van 
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Link naar patroon: https://pattern-paradise.com/2017/12/07/free-crochet-pattern-christmas-

wreath/ 
 

 
 

Patroon Muts Instructies: 

 
Maat: Kleuter, Kind, Tiener, Volwassenen Medium / Large 

 

Materialen: 

 
Kamgaren: 
 

Kleur 1: 
Kleuter/Kind ~ 140 – 160 meter 

Volwassene ~ 210 – 230 meter 
Kleur 2: ~50 meter 

Knopen/kralen om te versieren (optioneel) 
 
5 mm Haaknaald 

Stopnaald 
 

Afkortingen: 
Astk = achterlangs stokje 

L = losse 
Stk = stokje 

Vstk = voorlangs stokje 
2Vstksh = 2 voorlangs stokjes samenhaken 

v = vaste 
hv = halve vaste 
st(n) = ste(e)ken 

vlgd = volgende 
 

Proeflapje: 12 Vstk x 8 rijen = ca 8 cm 
 
Om een Vstk te haken – Draad omslaan, steek de haaknaald van voor naar achter en weer naar 
voor terug, draad omslaan en haal de draad door (3 lussen op de haaknaald), [draad omslaan en 

haal de draad door twee lussen] 2 x. 
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Om een Astk te haken – draad omslaan, steek de haaknaald van achter naar voren en weer naar 

achter terug, draad omslaan en haal de draad door (3 lussen op de haaknaald), [draad omslaan en 
haal de draad door twee lussen] 2 x. 

 

Speciale Instructies: 
Patroon is vertaald naar Nederlandse haak termen. 
Werk de draadjes weg. 

Steken aantal is in ( ) aan het eind van elke ronde. 
Pompom tutorial: https://pattern-paradise.com/2016/09/25/tutorial-make-large-pompom/ 
Ik heb een video voor een haarband patroon welke u kan helpen om de grafiek te lezen:  

https://www.youtube.com/watch?v=UJ_MGTFfJdc&feature=youtu.be 
 

Patroon Instructies: 
Kleuter – past bij 44 cm – 49 cm | 19 cm lang Volwassenen Small – past bij 54 cm – 56 cm | 

23 cm lang 
Kind – past bij 49 cm – 54 cm | 21 cm lang Volwassenen Medium/Large – past bij 59 cm – 

61 cm | 23 cn lang  
 

Patroon is geschreven voor kleuter maat met kind, volwassene Small, volwassene Medium/Large 
tussen haakjes ( ). 

 
Notities om u te helpen met de grafiek en aanpassing: 
 

Met uitzondering van de 1e ronde, worden alle ronden als Vstk rondom de steek in de direct 
onderliggende ronde gehaakt. 

Het grafiek ontwerp worden alleen in het midden van de muts gehaakt. 
Sluit elke ronde met een hv in de 1e Vstk (geen 2 L) van elke ronde. 

Geef aandacht aan kleurveranderingen in de grafiek. Om zuivere kleurwisselingen te voltooien, 
haak de laatste steek zodat u 2 lussen op de haaknaald hebt en neem dan de nieuwe kleur om door 
beide lussen te halen. U kunt over de niet gebruikte draad haken en dan de draad afhechten. 

 

Alle Maten: 
 

Rond 1 (goede kant): met kleur 1, 66L (74, 80, 86) losjes opzetten, stk in 4e L vanaf de haaknaald 
(overgeslagen lossen gelden als stk) en resterende L op het eind. Sluit met hv aan de 1e st om een 
ronde te vormen. (64, 72, 78, 84 stn) 

 
Ronden 2 en 3: 2L (gelden niet als st), [Vstk rondom vlgd st, Avstk rondom vlgd st], herhaal 

tussen [ ] tot eind, hv. (64, 72, 78, 84 stn) 
 

Ronde 4: 2L, Vstk rondom elke st tot het eind, hv. (64, 72, 78, 84 stn) 
 
Ronden 5 t/m 14 (Grafiek Ronden): 2L, Vstk rondom 12 (16, 19, 22) stn, haak de grafiek rond let 

op de kleurwisselingen, Vstk rondom laatste 11 (15, 18, 21) stn, hv. (64, 72, 78, 84 stn) 
 

Ronde 15: Ga verder met kleur 1, 2L, Vstk rondom elke st tot het eind, hv. (64, 72, 78, 84 stn) 
 

Ga verder met de instructies voor de gewenste maat. 
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Voor Kleuter en Kind: 

 
Ronde 16: 2L, [Vstk rondom 6 stn, 2Vstksh], herhaal tussen [ ] tot het eind, hv. (56, 64 stn) 

 
Ronde 17: 2L, Vstk rondom elke st tot het eind, hv. (56, 64 stn) 

 
Ronde 18: 2L, [Vstk rondom 5 stn, 2Vstksh], herhaal tussen [ ] tot het eind, hv. (48, 56 stn) 

 
Ronde 19: 2L, Vstk rondom elke st tot het eind, hv. (48, 56 stn) 
 

Ronde 20: 2L, [Vstk rondom 4 stn, 2Vstksh], herhaal tussen [ ] tot het eind, hv. (40, 48 stn) 
 

Ronde 21: 2L, [Vstk rondom 3 stn, 2Vstksh], herhaal tussen [ ] tot het eind, hv. (32, 40 stn) 
 

Ronde 22: 2L, [Vstk rondom 2 stn, 2Vstksh], herhaal tussen [ ] tot het eind, hv. (24, 32 stn) 
 
Ronde 23: 2L, Vstksh tot het eind, hv. (12, 16 stn) 

 
Voor kleuter maat, afhechten en hou een lange draad en ga naar afwerking. 

 
Ronde 24 (Alleen Kindermaat): 2L, 2Vstksh tot het eind, hv. Afhechten en hou een lange om de 

“kroon” te sluiten. (8 stn) 
 

Voor kindermaat, afhechten en hou een lange draad en ga naar afwerking. 

 

Voor Volwassenen Small & Medium/Large 
 

Ronden 16 & 17: Herhaal ronde 15. (78, 84 stn) 
 

Ronde 18: Alleen voor volwassen small: 2L, [Vstk rondom 11 stn, 2Vstksh], herhaal tussen [ ] tot 
het eind, hv. (72 stn) 
 

Alleen voor volwassenen medium/large: 2L, [Vstk rondom 5 stn, 2Vstksh], herhaal tussen [ ] tot 
het eind, hv. (72 stn) 

 
Ronde 19: 2L, [Vstk rondom 7 stn, 2Vstksh], herhaal tussen [ ] tot eind, hv. (64, stn) 

 
Ronde 20: 2L, Vstk rondom elke st tot het eind, hv. (64 stn) 
 

Ronde 21: 2L, [Vstk rondom 6 stn, 2Vstksh], herhaal tussen [ ] tot het eind, hv. (56 stn) 
 

Ronde 22: 2L, Vstk rondom elke st tot het eind, hv. (56 stn) 
 

Ronde 23: 2L, [Vstk rondom 5 stn, 2Vstksh], herhaal tussen [ ] tot het eind, hv. (48 stn) 
 
Ronde 24: 2L, [Vstk rondom 4 stn, 2Vstksh], herhaal tussen [ ] tot het eind, hv. (40 stn) 

 
Ronde 25: 2L, [Vstk rondom 3 stn, 2Vstksh], herhaal tussen [ ] tot het eind, hv. (32 stn) 

 
Ronde 26: 2L, 2Vstksh tot het eind, hv. (16 stn) 
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Ronde 27: 2L, 2Vstksh tot het eind, hv. Afhechten en hou een lange draad om de “kroon” te 

sluiten. (8 stn) 
 

Afwerking: 
Doe de draad in de stopnaald, werk aan de binnenkant van de muts, werk de draad door de steken 

in de laatste ronde, trek stevig aan om de opening van de “kroon” te sluiten en werk de draad 
netjes weg. 

 
Versier met kralen of knopen indien gewenst. 
 

Voeg een pompom toe indien gewenst. 
Pompom tutorial: https://pattern-paradise.com/2016/09/25/tutorial-make-large-pompom/ 
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Heel veel haakplezier! 
Met liefde en plezier vertaald naar Nederlands door Rita van Someren 

 
Fouten in de vertaling voorbehouden.  


