Familie Muts
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DIT PATROON IS ALLEEN VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK! Het patroon of delen van het
patroon mogen niet verveelvoudigd of uitgebracht worden (zowel online als op schrift),
noch mogen ze aangepast of doorverkocht worden.
Het is toegestaan artikelen die gemaakt zijn met dit patroon te verkopen, op voorwaarde dat
ze handgemaakt zijn door de verkoper, in beperkte aantallen worden geproduceerd en dat
de verkoper de ontwerper noemt bij zijn aangeboden artikelen.
Contact: desiree@haakjesenoogjes.nl

Afkortingen:
v = vaste
hv = halve vaste
hst = half stokje
2v-meer = 2 vasten haken in 1 steek
2hst-meer = 2 halve stokjes in 1 steek
2v-min = 2 vasten samen haken
(1v, 2v-meer)x6 = 6 maal herhalen wat er tussen de haakjes vermeld staat.
Puff steek = 3 lossen (voor de hoogte) gevolgd door 5x (draad omslaan, haaknaald insteken, lus
ophalen). Zorg ervoor dat de lussen lang genoeg zijn. In totaal heb je nu 11 lussen op de
haaknaald. Draad omslaan en haal de draad door alle lussen. Haak 1 losse om de steek af te
sluiten.
Achter elke toer staat tussen haakjes de hoeveelheid steken aangegeven.
De familie Muts wordt rond gehaakt. Het haakwerk dus niet keren en de toeren niet sluiten, tenzij
aangegeven.

Pappa Muts wordt ongeveer 24 cm
Mamma Muts wordt ongeveer 22 cm
Puck Muts wordt ongeveer 20 cm

Benodigdheden:
Katia Capri diverse kleuren = haaknaald 2,5
Katia Merino Baby Plus diverse kleuren = haaknaald 3
Steekmarkeerder
Veiligheidsogen 6mm
Vulling
Eventueel een pin of een rammelkraal
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Algemene uitleg:
Familie Muts als plantensteker
Zorg ervoor dat de pin aan de bovenkant een gaatje heeft zodat de pin aan het haakwerk
vastgenaaid kan worden. Ik heb een transparante gordijn trekstang gebruikt. De pin kan natuurlijk
ook van hout of metaal zijn.
Afhankelijk van de dikte van de pin die je gebruikt, beginnen met toer 1 of 2. Mijn pin is redelijk dik
(8mm) daarom ben ik begonnen met toer 2, dus 12 vasten in de magische lus. De magische lus
zover dichttrekken dat het haakwerk strak om de pin sluit. Laat het staartje van de magische lus
aan de buitenkant hangen zodat je de magische lus later, als de pin definitief geplaatst wordt, nog
strakker aan kunt trekken. Tijdens het haken van de eerste toeren de pin verwijderen, zodat het
haken makkelijker gaat. De pin kan later tijdens het vullen in het lijf/hoofd geplaatst worden. Ik heb
dat bij Pappa Muts bij toer 44 gedaan, maar dat kan natuurlijk ook eerder of later.
Naai, na de laatste toer, de pin stevig vast aan het hoofd. Trek het staartje van de magische lus
goed stevig aan en werk de draad weg.

Familie Muts als rammelaar
Beginnen met toer 1 van het patroon en na de 6 vasten de magische ring strak aantrekken.
Plaats de rammelkraal tussen de vulling in het hoofd. In plaats van de veiligheidsoogjes kun je het
beste de oogjes borduren. Dit is veiliger voor kinderen beneden de drie jaar. Alle losse onderdelen
(neus, ogen, muts en bloem) zeer goed vastnaaien.
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Pappa Muts
Lijf en hoofd
Voor de werkwijze en bevestiging van de pin of rammelkraal, zie de algemene uitleg.
Lichtgrijs (Katia Capri 82157)
1. 6v in de magische lus
2. (2v-meer)х6
3. 12v
4. (3v, 2v-meer)x3
5. 15v
6. (1v, 2v-meer, 3v)x3
7. 18v
8. (5v, 2v-meer)х3
9. 21v
10. 21v
11. (2v, 2v-meer, 4v)х3
12. 24v
13. 24v
14. (7v, 2v-meer)х3
15. 27v
16. 27v
17. (3v, 2v-meer, 5v)х3
18. tm 27. 30v
Huidskleur (Katia Capri 82154)
28. (1v, 2v-meer, 3v)х6
29. (5v, 2v-meer)х6
30. (2v, 2v-meer, 4v)х6
31. (7v, 2v-meer)х6
32. (3v, 2v-meer, 5v)х6
33. tm 42. 60v
43. (3v, 2v-min, 5v)х6
44. (7v, 2v-min)х6
45. (2v, 2v-min, 4v)х6
46. (5v, 2v-min)х6
47. (1v, 2v-min, 3v)х6
48. (3v, 2v-min)х6
49. (2v, 2v-min)х6
50. (1v, 2v-min)х6
51. (2v-min)х6
Rijg de draad door de laatste steken en trek het gat dicht.
Naai de pin stevig vast aan het hoofd.
Trek het staartje van de magische lus goed stevig aan en werk de draad weg.
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(6)
(12)
(12)
(15)
(15)
(18)
(18)
(21)
(21)
(21)
(24)
(24)
(24)
(27)
(27)
(27)
(30)
(30)
(36)
(42)
(48)
(54)
(60)
(60)
(54)
(48)
(42)
(36)
(30)
(24)
(18)
(12)
(6)

Ogen 2x
Wit (Katia Capri 82145)
1. 6v in de magische lus
(6)
2. (2v-meer)х6
(12)
3. 3v, 2v-meer, 3v, overige steken niet haken.
Sluit met een halve vaste en laat een lange draad aan de ogen zitten voor het vastnaaien.
De meerdering van 2 vasten in toer 3 is de bovenkant van het oog.
Plaats de veiligheidsoogjes bij het ene oog links onderin en bij het andere oog rechts onderin.
Naai de ogen op het hoofd tussen toer 34 en 40.
(zie foto 1 op de laatste pagina)

Neus
Huidskleur (Katia Capri 82154)
1. 6v in de magische lus
(6)
2. (2v-meer)х6
(12)
3. (1v, 2v-meer)x6
(18)
4. (2v-meer, 2v)x6
(24)
5. tm 8. 24v
(24)
9. (2v, 2v-min)х6
(18)
Sluit de toer met een halve vaste en laat een draad aan de neus zitten voor het vastnaaien.
Naai de neus onder de ogen.
(zie foto 2 op de laatste pagina)

Muts
Grijs-blauw (Katia Merino baby plus 212)
1. 6v in de magische lus
2. (2v-meer)х6
3. en 4. 12v
5. (3v, 2v-meer)x3
6. en 7. 15v
8. (1v, 2v-meer, 3v)x3
9. en 10. 18v
11. (5v, 2v-meer)х3
12. en 13. 21v
14. (2v, 2v-meer, 4v)х3
15. en 16. 24v
17. (7v, 2v-meer)х3
18. en 19. 27v
20. (3v, 2v-meer, 5v)х3
21. en 22. 30v
23. (9v, 2v-meer)х3
24. en 25. 33v
26. (4v, 2v-meer, 6v)х3
27. en 28. 36v
29. (5v, 2v-meer)х6
30. 42v
31. (2v, 2v-meer, 4v)х6
32. 48v
33. (7v, 2v-meer)х6
34. 54v
35. (3v, 2v-meer, 5v)х6
36. 60v
37. (9v, 2v-meer)х6
38. 66v
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(6)
(12)
(12)
(15)
(15)
(18)
(18)
(21)
(21)
(24)
(24)
(27)
(27)
(30)
(30)
(33)
(33)
(36)
(36)
(42)
(42)
(48)
(48)
(54)
(54)
(60)
(60)
(66)
(66)

39. (4v, 2v-meer, 6v)х6 in de voorste lus
(72)
40. (5v, 2v-meer)х12
(84)
41. (13v, 2v-meer)х6
(90)
42. (9v, 2v-meer, 5v)х6
(96)
43. (15v, 2v-meer)х6
(102)
44. (10v, 2v-meer, 6v)х6
(108)
45. (17v, 2v-meer)х6
(114)
46. (11v, 2v-meer, 7v)х6
(120)
Sluit de toer met een halve vaste en laat een draad aan de muts zitten voor het vastnaaien.
Zet de muts vast aan het hoofd met kleine steekjes. Gebruik hiervoor de achterste lus van
toer 39.
(zie foto 3 op de laatste pagina)

Kol
Grijs-blauw (Katia Merino baby plus 212)
1. 6 lossen
2. Begin in de tweede losse vanaf de haaknaald, 5 vasten, 1 keerlosse, keer je werk.
3. 5 vasten in de achterste lus, 1 keerlosse, keer je werk.
Herhaal toer 3 (ongeveer 36 toeren) tot de kol rond de nek past.
Laat een draad aan de muts zitten voor het vastnaaien.
Bevestig de kol net onder de kleurwisseling van het lichaam/hoofd.
(zie foto 4 op de laatste pagina)

Bloem
Grijs-blauw (Katia Merino baby plus 212)
1. 4 lossen, sluit de lossen door middel van een halve vaste in de eerste losse
2. 6v, toer sluiten met een halve vaste.
3. (Puff steek, 2 lossen, hv in de volgende vaste)x6
De volgende puff steek telkens in de vaste maken waar je de halve vaste in
gemaakt hebt.
(zie foto 5 op de laatste pagina)
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Mamma Muts
Lijf en hoofd
Voor de werkwijze en bevestiging van de pin of rammelkraal, zie de algemene uitleg.
Roze (Katia Capri 82121)
1. 6v in de magische lus
2. (2v-meer)х6
3. 12v
4. (3v, 2v-meer)x3
5. 15v
6. (1v, 2v-meer, 3v)x3
7. 18v
8. (5v, 2v-meer)х3
9. 21v
10. 21v
11. (2v, 2v-meer, 4v)х3
12. 24v
13. 24v
14. (7v, 2v-meer)х3
15. tm 25. 27v
26. (3v, 2v-meer, 5v)х3
Huidskleur (Katia Capri 82154)
27. (1v, 2v-meer, 3v)х6
28. (5v, 2v-meer)х6
29. (2v, 2v-meer, 4v)х6
30. (7v, 2v-meer)х6
31. tm 39. 54v
40. (7v, 2v-min)х6
41. (2v, 2v-min, 4v)х6
42. (5v, 2v-min)х6
43. (1v, 2v-min, 3v)х6
44. (3v, 2v-min)х6
45. (2v, 2v-min)х6
46. (1v, 2v-min)х6
47. (2v-min)х6
Rijg de draad door de laatste steken en trek het gat dicht.
Naai de pin stevig vast aan het hoofd.
Trek het staartje van de magische lus goed stevig aan en werk de draad weg.

(6)
(12)
(12)
(15)
(15)
(18)
(18)
(21)
(21)
(21)
(24)
(24)
(24)
(27)
(27)
(30)
(36)
(42)
(48)
(54)
(54)
(48)
(42)
(36)
(30)
(24)
(18)
(12)
(6)

Ogen 2x
Wit (Katia Capri 82145)
1. 6v in de magische lus
(6)
2. (2v-meer)х6
(12)
3. 3hv, 2v-meer, 3hv, overige steken niet haken.
Laat een lange draad aan de ogen zitten voor het vastnaaien.
De meerdering van 2 vasten in toer 3 is de bovenkant van het oog.
Plaats de veiligheidsoogjes bij het ene oog links onderin en bij het andere oog rechts onderin.
Naai de ogen op het hoofd tussen toer 31 en 36.
(zie foto 1 op de laatste pagina)
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Neus
Huidskleur (Katia Capri 82154)
1. 6v in de magische lus
(6)
2. (2v-meer)х6
(12)
3. (1v, 2v-meer)х6
(18)
4. tm 6. 18v
(18)
7. (4v, 2v-min)х3
(15)
Sluit de toer met een halve vaste en laat een draad aan de neus zitten voor het vastnaaien.
Naai de neus onder de ogen.
(zie foto 2 op de laatste pagina)

Muts
Roze-paars (Katia Merino baby plus 211)
1. 6v in de magische lus
(6)
2. (2v-meer)х6
(12)
3. en 4. 12v
(12)
5. (3v, 2v-meer)x3
(15)
6. en 7. 15v
(15)
8. (1v, 2v-meer, 3v)x3
(18)
9. en 10. 18v
(18)
11. (5v, 2v-meer)х3
(21)
12. en 13. 21v
(21)
14. (2v, 2v-meer, 4v)х3
(24)
15. en 16. 24v
(24)
17. (7v, 2v-meer)х3
(27)
18. en 19. 27v
(27)
20. (3v, 2v-meer, 5v)х3
(30)
21. en 22. 30v
(30)
23. (9v, 2v-meer)х3
(33)
24. en 25. 33v
(33)
26. (4v, 2v-meer, 6v)х3
(36)
27. en 28. 36v
(36)
29. (5v, 2v-meer)х6
(42)
30. 42v
(42)
31. (2v, 2v-meer, 4v)х6
(48)
32. 48v
(48)
33. (7v, 2v-meer)х6
(54)
34. 54v
(54)
35. (3v, 2v-meer, 5v)х6
(60)
36. 60v
(60)
37. (9v, 2v-meer)х6 in de voorste lus
(66)
38. (4v, 2v-meer, 6v)х6
(72)
39. (5v, 2v-meer)х12
(84)
40. (3v, 2v-meer, 3v)х12
(96)
41. (15v, 2v-meer)х6
(102)
42. (10v, 2v-meer, 6v)х6
(108)
43. (17v, 2v-meer)х6
(114)
Sluit de toer met een halve vaste en laat een draad aan de muts zitten voor het vastnaaien.
Zet de muts vast aan het hoofd met kleine steekjes. Gebruik hiervoor de achterste lus van
toer 37.
(zie foto 3 op de laatste pagina)
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Kol
Roze-paars (Katia Merino baby plus 211)
1. 6 lossen
2. Begin in de tweede losse vanaf de haaknaald, 5 vasten, 1 keerlosse, keer je werk.
3. 5 vasten in de achterste lus, 1 keerlosse, keer je werk.
Herhaal toer 3 (ongeveer 32 toeren) tot de kol rond de nek past.
Laat een draad aan de muts zitten voor het vastnaaien.
Bevestig de kol net onder de kleurwisseling van het lichaam/hoofd.
(zie foto 4 op de laatste pagina)

Bloem
Roze-paars (Katia Merino baby plus 211)
1. 4 lossen, sluit de lossen door middel van een halve vaste in de eerste losse
2. 6v, toer sluiten met een halve vaste.
3. (Puff steek, 2 lossen, hv in de volgende vaste)x6
De volgende puff steek telkens in de vaste maken waar je de halve vaste in
gemaakt hebt.
(zie foto 5 op de laatste pagina)
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Puck Muts
Lijf en hoofd
Voor de werkwijze en bevestiging van de pin of rammelkraal, zie de algemene uitleg.
Licht geel (Katia Capri 82165)
1. 6v in de magische lus
2. (2v-meer)х6
3. 12v
4. (3v, 2v-meer)x3
5. 15v
6. (1v, 2v-meer, 3v)x3
7. 18v
8. (5v, 2v-meer)х3
9. 21v
10. 21v
11. (2v, 2v-meer, 4v)х3
12. tm 24. 24v
Huidskleur (Katia Capri 82154)
25. (3v, 2v-meer)х6
26. (1v, 2v-meer, 3v)х6
27. (5v, 2v-meer)х6
28. (2v, 2v-meer, 4v)х6
29. tm 36. 48v
37. (2v, 2v-min, 4v)х6
38. (5v, 2v-min)х6
39. (1v, 2v-min, 3v)х6
40. (3v, 2v-min)х6
41. (2v, 2v-min)х6
42. (1v, 2v-min)х6
43. (2v-min)х6
Rijg de draad door de laatste steken en trek het gat dicht.
Naai de pin stevig vast aan het hoofd.
Trek het staartje van de magische lus goed stevig aan en werk de draad weg.

(6)
(12)
(12)
(15)
(15)
(18)
(18)
(21)
(21)
(21)
(24)
(24)
(30)
(36)
(42)
(48)
(48)
(42)
(36)
(30)
(24)
(18)
(12)
(6)

Ogen 2x
Wit (Katia Capri 82145)
1. 6v in de magische lus
(6)
2. (2v-meer)х2, (2hst-meer), (2v-meer)x2, hv
(11)
Laat een lange draad aan de ogen zitten voor het vastnaaien.
De meerdering van 2 halve stokjes in toer 2 is de bovenkant van het oog.
Plaats de veiligheidsoogjes bij het ene oog links onderin en bij het andere oog rechts onderin.
Naai de ogen op het hoofd tussen toer 28 en 32.
(zie foto 1 op de laatste pagina)
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Neus
Huidskleur (Katia Capri 82154)
1. 6v in de magische lus
(6)
2. (2v-meer)х6
(12)
3. (3v, 2v-meer)х3
(15)
4. en 5. 15v
(15)
7. (3v, 2v-min)х3
(12)
Sluit de toer met een halve vaste en laat een draad aan de neus zitten voor het vastnaaien.
Naai de neus onder de ogen.
(zie foto 2 op de laatste pagina)

Muts
Geel-beige (Katia Merino baby plus 204)
1. 6v in de magische lus
(6)
2. (2v-meer)х6
(12)
3. en 4. 12v
(12)
5. (3v, 2v-meer)x3
(15)
6. en 7. 15v
(15)
8. (1v, 2v-meer, 3v)x3
(18)
9. en 10. 18v
(18)
11. (5v, 2v-meer)х3
(21)
12. en 13. 21v
(21)
14. (2v, 2v-meer, 4v)х3
(24)
15. en 16. 24v
(24)
17. (7v, 2v-meer)х3
(27)
18. en 19. 27v
(27)
20. (3v, 2v-meer, 5v)х3
(30)
21. en 22. 30v
(30)
23. (9v, 2v-meer)х3
(33)
24. en 25. 33v
(33)
26. (4v, 2v-meer, 6v)х3
(36)
27. en 28. 36v
(36)
29. (5v, 2v-meer)х6
(42)
30. 42v
(42)
31. (2v, 2v-meer, 4v)х6
(48)
32. 48v
(48)
33. (7v, 2v-meer)х6
(54)
34. 54v
(54)
35. (3v, 2v-meer, 5v)х6 in de voorste lus
(60)
36. (4v, 2v-meer)х12
(72)
37. (11v, 2v-meer)х6
(78)
38. (8v, 2v-meer, 4v)х6
(84)
39. (13v, 2v-meer)х6
(90)
40. (9v, 2v-meer, 5v)х6
(96)
Sluit de toer met een halve vaste en laat een draad aan de muts zitten voor het vastnaaien.
Zet de muts vast aan het hoofd met kleine steekjes. Gebruik hiervoor de achterste lus van
toer 35.
(zie foto 3 op de laatste pagina)
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Kol
Geel-beige (Katia Merino baby plus 204)
1. 6 lossen
2. Begin in de tweede losse vanaf de haaknaald, 5 vasten, 1 keerlosse, keer je werk.
3. 5 vasten in de achterste lus, 1 keerlosse, keer je werk.
Herhaal toer 3 (ongeveer 30 toeren) tot de kol rond de nek past.
Laat een draad aan de muts zitten voor het vastnaaien.
Bevestig de kol net onder de kleurwisseling van het lichaam/hoofd.
(zie foto 4 op de laatste pagina)

Bloem
Geel-beige (Katia Merino baby plus 204)
1. 4 lossen, sluit de lossen door middel van een halve vaste in de eerste losse
2. 6v, toer sluiten met een halve vaste.
3. (Puff steek, 2 lossen, hv in de volgende vaste)x6
De volgende puff steek telkens in de vaste maken waar je de halve vaste in
gemaakt hebt.
(zie foto 5 op de laatste pagina)
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