Babymutsje van stokjes met een randje van kruisjes.
Tip 1: Ik eindig met een halve vaste in het 2e stokje, dus niet in mijn stokje van losse. Doordat je de
volgende ronde verder gaat als tip 2, onstaat er geen gat, haakt het makkelijker en krijg je een
mooiere aansluiting.
Tip 2: Ik begin elke ronde met 2 losse en meerder in dezelfde steek. Hierdoor krijg je geen gat.
Tip 3: Als je aan het meerderen, kan je goed zien aan de vorige toer, waar je moet meerderen. Je
meerdert namelijk steeds in de tweede steek van de meerdering van de vorige toer.
Tip 4: Je meerdert steeds met 12 steken.

Gehaakt met naald 3,5mm en bijbehorend garen.
Toer 1: 4 losse, 11 stokjes in de eerste van de 4 losse. De overige 3 losse tellen als een stokje,
sluiten met een halve vaste (zie tip 1). (=12 stokjes)
Toer 2: 2 losse, 1 stokje in dezelfde losse (zie tip 2), 2 stokjes in elke volgende stokje van de vorige
toer, sluiten met een halve vaste. (=24 stokjes). Je meerdert in elk stokje van de vorige toer.
Toer 3: 2 losse, 1 stokje dezelfde steek, 1 stokje in de volgende, (2 stokjes in dezelfde steek, 1
stokje in de volgende), wat tussen ( ) staat herhalen totdat je rond bent, sluiten met een halve vaste
(=36 stokjes). Je meerdert nu om de steek: 1 steek meerderen en 1 steek niet (zie tip 3+4).
Toer 4: 2 losse, 1 stokje in dezelfde steek, 1 stokje in de volgende 2 steken, (2 stokjes in dezelfde
steek, 1 stokje in de volgende 2 steken), herhalen wat tusen ( ) staat totdat je rond bent, sluiten met
een halve vaste (=48 stokjes). Je meerdert om de 2 steken: 1 steek meerderen, de volgende 2 niet.
Toer 5: 2 losse, 1 stokje in dezelfde steek, 1 stokje in de volgende 3 steken, (2 stokjes in de dezelfde
steek, 1 stokje in de volgende 3 steken), herhalen wat tusen ( ) staat totdat je rond bent, sluiten met
een halve vaste (=60 stokjes). Je meerdert om de 3 steken: 1 steek meerderen, de volgende 3 niet.
Toer 6: 2 losse, 1 stokje in dezelfde steek, 1 stokje in de volgende 4 steken, (2 stokjes in de
dezelfde steek, 1 stokje in de volgende 4 steken), herhalen wat tusen ( ) staat totdat je rond bent,
sluiten met een halve vaste (=72 stokjes). Je meerdert om de 4 steken: 1 steek meerderen, de
volgende 4 niet.
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Ik zit nu op 11 cm. Voor de maten kun je onderstaand tabel raadplegen. Maar mocht je kleiner of
groter willen, dan moet je eerder stoppen met meerderen en doorgaan met ondergaande of nog
verder gaan met meerdere. Dat betekend steeds elke toer om de ..steken +1 steek meerderen.
Toer 7- 11 : 2 losse, 1 stokje in dezelfde steek (telt als 1 stokje, aangezien ik sluit met een halve
vaste in dit stokje, tellen de eerste 2 losse niet als stokje en zijn die er alleen als opvulling, zodat er
geen gat ontstaat), in alle stokjes een stokje en sluiten met een halve vaste.
Ga door tot de gewenste hoogte. Of als je er nog de rand van kruisjes erin wilt maken, dan tot
gewenste hoogte min 3cm. (ga verder met toer 12).
Randje van kruisjes: 3 losse (=stokje voor het laatste kruisje), 2 steken overslaan, 1 stokje in de
derde steek, nu ga je 1 stokje in de 2e overgeslagen steek haken. Dit doe je door achter het al
gehaakte stokje langs, in de overgeslagen steek van voor naar achter steken (zoals je normaal zou
doen), stokje haken en klaar. (1 steek overslaan, 1 stokje haken, 1 stokje via achterlangs in de
overgeslagen steek haken), herhalen wat tussen de ( ) staat totdat je rond bent. Eindigen met een
stokje voorlangs de 3 losse van het begin van deze toer in de eerste overgeslagen steek. Nu is dit
ook een kruisje. Eindigen met een halve vaste in het eerste stokje van deze toer (dus die na de 3
losse).
Toer 12: 2 losse (telt niet als steek), 1 stokje in dezelfde steek, en 1 stokje in elke volgende steek,
eindigen met een halve vaste.
Toer 13: 2 losse, 1 steek overslaan, 1 vaste, (1 losse, 1 steek overslaan, 1 vaste), herhalen wat tussen
( ) staat totdat je ronde bent. Eindigen met een losse, steek overslaan en een halve vaste om de 2
losse van het begin van deze toer.
Toer 14: 2 losse, stokje om de losse, (stokje in de vaste, stokje in de losse), herhalen wat tussen de
( ) staat totdat je rond bent, sluiten met een halve vaste.
Toer 15: 2 losse, stokje in dezelfde steek, in elke volgende steek een stokje totdat je rond bent,
sluiten met een halve vaste ,afhechten en alle eindjes wegwerken.
Veel plezier met maken. Mochten er dingen niet duidelijk zijn, laat maar weten via mijn site
www.sunneke.nl
Tabel voor het maken van mutsjes.
Leeftijd

Hoofd grootte in
cm

Muts grootte in
cm

Muts hoogte in cm Platte cirkel
diamter in cm

0-6 maanden

33-38

30-36

11-13

10

6-12 maanden

41-48

36-46

14

11

1-3 jaar

46-53

43-51

17

14

4+ jaar

51-56

48-53

19

15

Vrouw

56

51

22

16

Man

58

53

24

17
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