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Nodig: 

• Haaknaald 4 

• 1 bol Royal van Zeeman 

• Stopnaald 

• Schaartje 

• Eventueel een pompommaker (maat 85) 
 
l = losse  
hstk = half stokje  
hv = halve vaste  
v = vaste 
moesje = 4 hstk samengehaakt in 1 steek 
 
Je begint met de rand. Haak een lossenketting van 14 lossen + 1 keerlosse. Dit komt bij mij neer op 
ongeveer 8 cm. Wil je een langere rand aan de muts, begin dan met meer lossen, zodat je de 
gewenste lengte hebt. 
 
Je haakt nu als volgt: 
Toer 1: Haak 1 hstk in de 2e l vanaf de haaknaald, 1 hstk in de volgende 13 l (= 14 hskt in totaal). Ik 
haak deze aan de ‘achterkant’ van de lossenketting, zodat je na de eerste toer mooie v’tjes hebt aan 
de onderkant van je werk. Haak 1 keerlosse, keer het werk. 
Toer 2-60: Haak 14 hstk door de achterste lussen van de vorige toer. 1 keerlosse, keer het werk. 
 
Ik heb 60 toeren gehaakt, omdat dit overeenkomt met de omtrek van mijn hoofd. Is de omtrek van 
jouw hoofd kleiner of groter, haak dan minder of meer toeren, zodat het om je hoofd past. Haak wel 
altijd een even aantal toeren. 
 
Vouw nu het werk dubbel en zorg dat je het begindraadje (waar je begon) linksboven aan de 
voorkant houdt. Haak nu 14 hv door de de achterste lussen van de v’tjes van de onder- en 
bovenkant, zodat het werk een hoofdband vormt. Vanaf hier gaan we verder met de muts. 
 
Haak nu langs de rand een toer vasten. Langs iedere 4 toeren van de rand, haak je 5 v (zie foto’s 
hieronder). Aan het einde zorg je ervoor dat je op een even aantal v uitkomt, in mijn geval 76 v. Sluit 
je toer af met een hv in de 1e v. 
 

    



Nu haak je de puff-stitch, deze is ook op YouTube te vinden, mocht de geschreven uitleg niet 
helemaal duidelijk zijn. De puff-stitch (in Nederlands ook wel een moesje genoemd) wordt gevormd 
door 4 hstk samen te haken in één steek. Deze haak je losjes, je trekt de lussen de hoogte in, zodat ze 
ongeveer zo hoog als een stokje worden. Je haakt nu als volgt: 
 
Toer 1: Trek de lus op tot de hoogte van een stokje, [4 hstk samen in 1 v (= 1 moesje), 1 l, sla 1 v 
over], herhaal […] 38 keer. Sluit de toer af met een hv in het 1e moesje. 
Toer 2-8: Je haakt vanaf nu de moesjes tussen de moesjes van de vorige toer in. Trek de lus op tot de 
hoogte van een stokje, [haak 1 moesje tussen de moesjes van de vorige toer in, 1 l], herhaal […] 38 
keer. Sluit de toer af met een hv in het 1e moesje. (= 38 moesjes) 
 
Moesjes samenhaken: haak in de 1e opening 3 hstk zonder deze af te maken, haak in de volgende 
opening nog 3 hstk zonder ze af te maken en haak ze daarna alle 6 samen. Haak hierna 1 l. 
 
Toer 9: Trek de lus op tot de hoogte van een stokje, haak 2 moesjes samen (zie beschrijving 
hierboven), [1 l, 1 moesje], herhaal […] 16 keer, 1 l, haak 2 moesjes samen, [1 l, 1 moesje], herhaal 
[…] 16 keer, 1 l. Sluit de toer af met een hv in het 1e moesje. (= 36 moesjes)  
 
LET OP! Ik heb hier met 2 moesjes geminderd, omdat ik uit wilde komen op een meervoud van 6 
moesjes, namelijk 36. Als jij met een ander aantal moesjes bent begonnen, zorg dan dat je in deze 
toer uitkomt op een meervoud van 6 moesjes, bijvoorbeeld 32, 36, 42, 48 of 54 moesjes. Vanaf deze 
toer ga je dan steeds met 6 moesjes minderen, al dan niet gevolgd door een toer waarin niet 
geminderd wordt. 
 
Toer 10: Haak tussen elke opening 1 moesje + 1 l. Sluit de toer af met een hv in het eerste moesje. (= 
36 moesjes) In deze toer wordt niet geminderd. 
Toer 11: [Haak 2 moesjes samen, 1 l, {1 moesje, 1 l} × 4], herhaal […] 5 keer. Sluit de toer af met een 
hv in het eerste moesje. (= 30 moesjes)  
Toer 12: Haak tussen elke opening 1 moesje + 1 l. Sluit de toer af met een hv in het eerste moesje. (= 
30 moesjes) In deze toer wordt niet geminderd. 
Toer 13: [Haak 2 moesjes samen, 1 l, {1 moesje, 1 l} × 3], herhaal […] 5 keer. Sluit de toer af met een 
hv in het eerste moesje. (= 24 moesjes)  
Toer 14: Haak tussen elke opening 1 moesje + 1 l. Sluit de toer af met een hv in het eerste moesje. (= 
24 moesjes) In deze toer wordt niet geminderd. 
Toer 15: [Haak 2 moesjes samen, 1 l, {1 moesje, 1 l} × 2], herhaal […] 5 keer. Sluit de toer af met een 
hv in het eerste moesje. (= 18 moesjes)  
Toer 16: [Haak 2 moesjes samen, 1 l, 1 moesje, 1 l], herhaal […] 5 keer. Sluit de toer af met een hv in 
het eerste moesje. (= 12 moesjes)  
Toer 17: [Haak 2 moesjes samen, 1 l], herhaal […] 5 keer. Sluit de toer af met een hv in het eerste 
moesje. (= 6 moesjes) 
 
Naai de laatste steken aan elkaar. Maak eventueel nog een pompom om er bovenop te bevestigen. 
 
Mocht het onduidelijk zijn, dan hoor ik het graag. Je kunt me altijd een berichtje sturen via mijn 
instagram-account, @liebeldesign. Ik ben benieuwd naar jouw creatie! 
 
 



   


