
Haaktermen: 
V =       Vaste 

(..) x.. =       Alles tussen (..) zo vaak haken als achter x.. 
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Kleur Patroon onderdelen 
806 Canada Jade Muts 

Materialen: 
2,5 mm haaknaald. 

Scheepjes Stone Washed 806 Canada Jade. (35 gr) 

20 mm gouden bel. 

Schaar. 

Maasnaald. 

 

De bijbehorende gnome potjes zijn verkrijgbaar  

als kooppatroon op mijn website. 

 

De gnomes inclusief muts worden ca. 16 cm hoog. 

 

Extra informatie: 

Als u de gnome potjes nog moet haken en u wilt  

deze standaard met muts gebruiken om een  

verborgen potje te hebben, raad ik aan ronde  

1 t/m 37 van het gnome lijfje te haken. 

 

Wilt u het gnome potje ook zonder muts gebruiken  

als plantenpotje o.i.d.? Haak dan gewoon het gehele  

lijfje van de gnome. 

 

Heeft u het hele lijfje al gehaakt, geen probleem! 

Sla dan gewoon de muts rand van het lijfje naar  

binnen om. 

 

Garen informatie: 

Gebruikt u ander garen? 

Let er dan op dat het uiteindelijke resultaat anders 

kan worden in grootte. 

Muts patroon 
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Muts (in Stone Washed 806) 
 

Ronde 1:    Haak een magische ring met 4 v (4) 

Ronde 2:    4 v (4) 

Ronde 3:    (1 v, 2 v in v) x2 (6) 

Ronde 4-6:    6 v (6) 

Ronde 7:    (1 v, 2 v in v) x3 (9) 

Ronde 8-11:    9 v (9) 

Ronde 12:    (2 v, 2 v in v) x3 (12) 

Ronde 13-16:    12 v (12) 

Ronde 17:    (3 v, 2 v in v) x3 (15) 

Ronde 18-21:    15 v (15) 

Ronde 22:    (4 v, 2 v in v) x3 (18) 

Ronde 23-26:    18 v (18) 

Ronde 27:    (5 v, 2 v in v) x3 (21) 

Ronde 28-30:    21 v (21) 

Ronde 31:    (6 v, 2 v in v) x3 (24) 

Ronde 32-33:    24 v (24) 

Ronde 34:    (7 v, 2 v in v) x3 (27) 

Ronde 35:    27 v (27) 

Ronde 36:    (8 v, 2 v in v) x3 (30) 

Ronde 37:    30 v (30) 

Ronde 38:    (9 v, 2 v in v) x3 (33) 

Ronde 39:    33 v (33) 

Ronde 40:    (10 v, 2 v in v) x3 (36) 

Ronde 41:    36 v (36) 

Ronde 42:    (11 v, 2 v in v) x3 (39) 

Ronde 43:    39 v (39) 

Ronde 44:    (12 v, 2 v in v) x3 (42) 

Ronde 45:    42 v (42) 

Ronde 46:    (13 v, 2 v in v) x3 (45) 

Ronde 47:    45 v (45) 

Ronde 48:    (14 v, 2 v in v) x3 (48) 

Ronde 49:    48 v (48) 

Ronde 50:    (15 v, 2 v in v) x3 (51) 

Ronde 51:    51 v (51) 

Ronde 52:    (16 v, 2 v in v) x3 (54) 

Ronde 53:    54 v (54) 

Ronde 54:    (17 v, 2 v in v) x3 (57) 

Ronde 55:    57 v (57) 

Ronde 56:    (18 v, 2 v in v) x3 (60) 

Ronde 57:    60 v (60) 

Ronde 58:    (19 v, 2 v in v) x3 (63) 

Ronde 59-60:    63 v (63) 

Ronde 61:    (20 v, 2 v in v) x3 (66) 

Ronde 62-63:    66 v (66) 

Ronde 64:    (21 v, 2 v in v) x3 (69) 

Ronde 65-66:    69 v (69) 

Ronde 67:    (22 v, 2 v in v) x3 (72) 

Ronde 68-69:    72 v (72) 

Ronde 70:    (23 v, 2 v in v) x3 (75) 

Ronde 71:    12 v, 2 v in v, (24 v, 2 v in v) x2, 12 v (78) 

Ronde 72:    (12 v, 2 v in v) x6 (84) 

 

Hecht af, werk de draad weg. 

Naai de bel aan het uiteinde van de muts vast met een stuk Stone Washed 806 garen. 

Schuif de muts over de gnome pot heen en vouw hem om zoals te zien op de foto. Heeft u gekozen 

om het hele lijfje te haken? Sla dan de muts rand van het gnome lijfje om naar binnen in/op het potje. 

Zet de muts evt. nog even vast met een kopspeld, dan behoud deze de vorm na een tijdje. 

 


