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 NL  Dinomuts door @gallimelmas

Afmetingen
4/6/8 jaar
Ongeveer 50-52 cm diameter. 

Benodigd materiaal
Katia Alabama Kl. 62 (groen):2 bollen, Kl. 1 (wit): 1 
bol, Kl. 66 (mosterdgroen): 1 bol 
Haaknaald 4 mm
Vulling (ongeveer 15 gr)
Wolnaald
Schaar
Steekmarkeerder

Steekverhouding
Met haaknaald 4 mm in v 
10cm* 10cm = 18st / 20toeren

Steken en afkortingen 
v - vaste
hv – halve vaste
hvLA – halve vaste door de lus aan de achterkant 
meerd - meerdering: haak twee steken in eenzelfde 
steek 
mind - mindering: haak 2 opeenvolgende steken in 
1 enkele steek 
l - losse
hstkj – half stokje
stkj - stokje
dstkj – dubbel stokje
stkjRV – stokje in reliëf aan de voorkant
stkjLA – stokje door de lus aan de achterkant
an5 – ananassteek van 5 lussen: haak in eenzelfde
steek 5 stokjes zonder af te haken en deze samen
afhaken in de laatste lus.
[ ] – haak de steken tussen de vierkante haakjes
samen in eenzelfde steek.
( ) x_ maal – herhaal wat aangegeven staat tussen
de ronde haakjes net zo vaak als aangegeven staat
naast de x.
st – steek (steken)
T - toer
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Uitvoering
Muts 
Met Katia Alabama kl. 62 (groen) en haaknaald 4 
mm. Rondhaken.
Begin: magische ring met 6v. (6st)
T1: 1meerd in elke st. (12st)
T2: (1v, 1meerd) x6 maal. (18st)
T3: 1v, 1meerd, (2v, 1meerd) x5 maal, 1v. (24st)
T4: (3v, 1meerd) x6 maal. (30st)
T5: 2v, 1meerd, (4v, 1meerd) x5 maal, 2v. (36st)
T6: (5v, 1meerd) x6 maal. (42st)
T7: 3v, 1meerd, (6v, 1meerd) x5 maal, 3v. (48st)
T8: (7v, 1meerd) x6 maal. (54st)
T9: 4v, 1meerd, (8v, 1meerd) x5 maal, 4v. (60st)
T10: (9v, 1meerd) x6 maal. (66st)
T11: 5v, 1meerd, (10v, 1meerd) x5 maal, 5v. (72st)
T12-T13: 1v in elke steek. (72st)
T14: (11v, 1meerd) x6 maal. (78st)
T15: 6v, 1meerd, (12v, 1meerd) x5 maal, 6v. (84st)
T16: (13v, 1meerd) x6 maal. (90st)
T17-T31: 1v in elke st. (90st)
T32: [1hvLA, 2l, 1stkjHLA] in de eerste st, 89stkjLA. (90st)
T33: [1hvLA in de 2e l van de voorafgaande toer, 2l, 
1stkjRV] in de eerste st., 1stkjLA, (1stkjRV, 1stkjLA) 
x44 maal. (90st)
Hv voor het samennemen.
De draad afknippen en wegwerken.

Ogen (x2)
Met Katia Alabama kl. 1 (wit) en haaknaald 4 mm. 
Rondhaken. 
Begin: magische ring met 6v. (6st)
T1: 1meerd in elke st. (12st)
T2: (3v, 1meerd) x3 maal. (15st)
T3-T5: 1v in elke st. (15st)
T6: (3v, 1mind) x3 maal. (12st)
Vullen.
T7: 6mind. (6st)
De draad afknippen, afhechten en wegwerken. 

Oogleden (x2)
Met Katia Alabama kl. 62 (groen) en haaknaald 4 
mm. Plat haken. Keer het werk bij het einde van 
elke toer. 

Begin: magische ring met 5v. (5st) 
T1: 1l, 1meerd in elke st.  (10st) 
T2: 1l, (1v, 1meerd) x5 maal. (15st) 
T3-T5: 1l, 1v in elke st. (15st)
T6: 1l, 1hv in elke st. (15st)
De draad afknippen en hierbij een lange draad 
overlaten voor het later vastnaaien. 

Schubben (x2)
Met Katia Alabama kl. 66 (mosterdgroen) en 
haaknaald 4 mm.
Begin: 43l. (43st)
T1: beginnend in de 2e l vanaf de haaknaald: (1hv, 
[1v, 1hstkj], [1stkj, 1dstkj], 1l, [1dstkj, 1stkj], [1hstkj, 
1v], 1hv) x7 maal. (77st)
De draad afknippen en hierbij een heel lange draad 
overlaten voor het later vastnaaien. De draad van 
het begin wegwerken. 

Snuit (x1)
Met Katia Alabama kl. 62 (groen) en haaknaald 4 
mm. Haken aan beide kanten van de lossen van het 
begin en hierna verderhaken in spiraalvorm, zonder 
het sluiten van de toeren. 
Begin: 13l. (13st) 
T1: beginnend in de 2e l vanaf de haaknaald: 11v, 
[4v], 10v, [3v]. (28st) 
T2: 12v, 2meerd, 12v, 2meerd. (32st) 
T3-T4: 1v in elke st. (32st)
T5: 1v, 1an5, 10pv, 1an5, 19v. (32st)
T6-T7: 1v in elke st.  (32st)
T8: 14v, 2meerd, 14v, 2meerd. (36st) 
T9-T14: 1v in elke st.  (36st)
1hv voor het samennemen. 
De draad afknippen en hierbij een lange draad 
overlaten voor het later vastnaaien. Lichtjes vullen.  

Tanden (x1)
Met Katia Alabama kl. 1 (wit) en haaknaald 4 mm.
Begin: 31l. (31st)
T1: beginnend in de 2e l vanaf de haaknaald: (1hv, 
[1v, 1stkj], 1l, [1stkj, 1v], 2hv) x6 maal. (48st)
De draad afknippen en hierbij een heel lange draad 
overlaten voor het later vastnaaien. De draad v.h. 
begin wegwerken. 
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In elkaar zetten
1) Introduceer de ogen in de oogleden. Sluiten, hierbij naaien aan de achterkant, het gedeelte 

van de achterkant van de oogleden en samennemen door dit rondom het oog te naaien. 
2) Met Katia Alabama kl. 66 (mosterdgroen), borduur de pupil van de ogen met verscheidene 

vertikale steken. 
3) Plaats de twee rijen schubben over de muts vanaf de T15 tot en met T31, zodanig dat 

deze parellel vallen en met een onderlinge afstand van 13 st. in de T15 en 17 st. in de T31. 
Samennemen door dit aan de muts te naaien. 

4) Plaats de ogen aan de uiteinden van de rijen schubben van T15, zodanig dat deze lichtjes 
naar de kanten kijken. Naai de ogen aan de muts tussen de T17 en de T15. 

5) Maak de snuit een beetje plat en naai dit aan de muts, gecentreerd tussen de ogen, tussen de 
T25 en de T31. Borduur met Katia Alabama kl. 66 (mosterdgroen) twee lange lijnen over de 
snuit alsof dit rimpels zijn. 

6) Plaats de strook met tanden onder de snuit, hierbij 2 tanden aan elke kant laten vallen en 2 
tanden aan de voorkant. Samennemen door dit vast te naaien. 

7) Met Katia Alabama kl. 1 (wit), borduur enkele kleine blosjes aan elke kant met horizontale 
steken op 3-4 toeren vanaf het einde van de muts.  
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