
Buiten is het guur en koud de herfst is langzaam in aantocht. Het is tijd om de wol en de 
haaknaalden weer uit de kast te halen en je voor te bereiden op de winter. 

Het begint weer langzaam te kriebelen, het haak virus. En wat is er leuker dan je eigen Myboshi muts 
haken? Deze muts maak je helemaal compleet met de grote zachte pompon. 

Benodigde materialen:
- Myboshi nr. 1 (031.7010); 2 bollen kleur 175, 
  rest stukje kleur 191 voor de laatste toer 
- Myboshi haaknaald 6.0 (022.195379) 
- Stopnaald of wolnaald met groot oog 
  (Prym 022.124119) 
- Pompon (006.53004) in kleur 078

Toelichting:
Het schaakbordpatroon bestaat uit 5 halve stokjes 
en 5 reliëfstokjes. De blokken verspringen steeds om de 4 toeren. 

Reliëfstokjes
Reliëfstokjes zijn gewone stokjes waarbij om de steel van de  
onderliggende steek wordt ingestoken.

Stokjes
maak eerst 1 omslag, steek in, neem de draad op en haal die  
door de eerste 2 van de 3 lussen. Er staan nu nog 2 lussen op  
de haaknaald. Sla de draad weer om de haaknaald en haal die  
door beide lussen op de haaknaald. Klaar is het stokje.

Reliëfstokjes
haak ze zoals gewone stokjes, MAAR steek om de steel van de  
volgende steek in de voorgaande toer heen in plaats van in de  
lussen boven op de steek. 

Alleen in de achterste lus insteken
In toeren 2-4 wordt er voor de halve stokjes alleen in de achterste lus van de onderliggende  
steek ingestoken.

Boshi-werkbeschrijving
Opzet bovenkant: geldt voor maat M en L
Haak 4 lossen. Sluit de ketting tot een ring: steek daarvoor in bij de 1e losse en sluit de ketting met 1 
halve vaste. Haak vervolgens 1 losse en begin dan met toer 1 (trek de halve vaste strak aan, maar houd 
de losse vrij losjes).

Let op! Is de 1e steek van de toer een half stokje, haak dan 1 losse na de halve vaste; is de 1e steek een 
reliëfstokje, haak dan 2 lossen na de halve vaste.

Het haakpatroon voor maat M en L staat op de volgende pagina.

Werkbeschrijving - Gehaakte muts met pom-pon

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de 
werkbeschrijving.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.



Werkbeschrijving - Gehaakte muts met pom-pon

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de 
werkbeschrijving.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.

Beschrijving maat M (hoofdomvang 52-56 cm)
1e toer;  haak 10 halve stokjes in de opzetring
2e toer;  verdubbel de steken als volgt: haak 2 reliëfstokjes om de steel van 1 steek en haak 2 halve  
  stokjes in de achterste lus een steek. Haak steeds 2 reliëfstokjes, 2 halve stokjes – haak dus  
  elk paar 5 keer.
3e toer;  haak beide reliëfstokjes en beide halve stokjes (alleen in achterste lus insteken!) dubbel. Je  
  hebt nu om en om 4 reliëfstokjes en 4 halve stokjes.
4e toer;  haak nu alleen 1e reliëfstokje en 1e halve stokje (alleen in de achterste lus insteken!) 
  dubbel. Haak boven de overige steken gewoon 1 steek. Je hebt nu om en om 5 reliëfstokjes  
  en 5 halve stokjes.
5e toer;  haak 1 halve vaste en 1 losse. In deze toer laat je de blokjes verspringen! Haak boven 
  5 reliëfstokjes halve stokjes en boven halve stokjes reliëfstokjes. Haak als volgt: maak 1  
  omslag, steek vanaf de achterkant in en buig de haaknaald over de steel van het 
  reliëfstokje heen en steek dan in bij de eerste insteekplek na de steel, neem de draad op en  
  haal die door de 3 lussen op de haaknaald (half stokje) – je haakt dus om de steel van de  
  steek heen. Haak 5 keer.  Maak 1 omslag en haak reliëfstokjes om de halve stokjes heen.  
  Haak 5 keer. Elk stekenblok wordt 5 maal gehaakt. 
6e toer;  haak als toer 5, maar laat de steken niet verspringen – dus halve stokjes boven halve stokjes  
  en reliëfstokjes boven reliëfstokjes. Let op! Haak bij halve stokjes weer vanaf de achterkant  
  voor de steel langs en steek in dezelfde beweging na 1e steek in, enz. 
7e toer;  haak als toer 6
8e toer;  haak als toer 6
9e toer;  laat de blokjes weer verspringen, reliëfstokjes boven halve stokjes en omgekeerd
10 - 12e tr;  haak als toer 9
13 - 16e tr;  laat de blokjes weer verspringen
17e toer;  afsluittoer/teruggaande toer: haak vasten in tegengestelde richting; keer het werk met de  
  lus van de laatste steek op de haaknaald en haak de toer verder. Einde voor maat M

Beschrijving maat L (hoofdomvang 57-61 cm)
(Let op! De blokjes in het schaakbordpatroon worden hier niet allemaal vierkant)  
(maat L is 5 steken wijder en 1 toer langer)

1e - 4e tr;  haak als maat M
5e toer;  haak de reliëfstokjes dubbel (30 reliëfstokjes), haak de halve stokjes enkel (25 halve stokjes)  
6e toer;  laat vanaf hier de blokjes in het schaakbordpatroon verspringen! Haak boven de 6 reliëfstok 
  jes halve stokjes en omgekeerd. Haak als volgt: maak 1 omslag, steek vanaf de achterkant in  
  en buig de haaknaald over de steel van het reliëfstokje heen en steek dan in bij de eerste  
  insteekplek na de steel, neem de draad op en haal die door de 3 lussen op de haaknaald  
  (half stokje). Je haakt dus om de steel van de steek. Haak 6 keer. Maak 1 omslag en haak  
  reliëfstokjes om de steel van de halve stokjes heen. Haak 5 keer. Haak elk stekenblok 5 keer  
  op de toer.
7e - 9e tr;  haak als toer 6
10e - 13e tr; laat de blokjes weer verspringen
14e - 17e tr; laat de blokjes weer verspringen
18e toer;  afsluittoer/teruggaande toer: haak een toer vasten in tegengestelde richting; keer het werk  
  met de lus van de laatste steek nog op de haaknaald en haak de toer verder. Einde maat L

Afwerking: hecht alle draadeinden netjes af. Naai eventueel een pompon op de muts.


