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Benodigd materiaal:
hatnut wol in blauw,
groen en wit,
reﬂecterend garen,
zwarte ﬂeece, naaigaren

Benodigd gereedschap:
haaknaald,
schaar,
naald,
pomponset

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Muts haken met reflecterende band
Deze muts ziet er niet alleen mooi uit, door het mee verwerkte reflecterende garen
wordt je op de weg beter gezien! Zodra het begint te schemeren en je door een
lichtbron wordt verlicht, ben je met deze muts optimaal zichtbaar - cool toch?
Deze muts wordt van boven naar beneden gehaakt. In de gebieden die later moeten reﬂecteren,
laat je het reﬂecterende garen gewoon met de normale draad meelopen.
Ronde 1: In een ring 6 stokjes haken en met een halve vaste steek
de ronde sluiten.
Ronde 2: Elke stokje verdubbelen (= 2 stokjes in elke insteekplaats = 12 steken).
Ronde 3: als ronde 2 (= 24 steken).
Ronde 4: Elk 3e stokje verdubbelen (= 32 steken).
Ronde 5: Elke 4e stokje verdubbelen (= 40 steken), daarna
volgt de kleurwisseling naar groen.
Ronde 6: Elk 5e stokje verdubbelen (= 48 steken).
Ronde 7-10: Zonder meerderen haken, daarna volgt de kleurwisseling naar blauw.
Ronde 11-15: Zonder meerderen haken.
Ronde 16-17: Vaste steken zonder meerderen haken, alle
draden afhechten.
Met 3 draden wol en het reﬂecterend garen een pompon (Ø 5
cm) maken. Daarna aan de punt van de muts vastnaaien.
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Met de hand een strook van de zwarte ﬂeeceband aan de binnenzijde van de rand van de muts vastnaaien.

