
 
 
 



Benodigdheden: 
- haaknaald 3mm 
- byClaire sparkle in de kleuren Snowflake nr. 001 en Christmas red nr. 005 (van beide 1 

bol) 
- stopnaald 

 
Gebruikte steken: 
L = losse 
V = vaste 
 
Opmerking: 
Sluit elke toer met een hv, tenzij anders aangegeven. 
 
 
Patroon: 
 
Begin met Snowflake met het haken van een ketting van 36 l en sluit die met een hv tot een 
ring. 
 

1) 1 l (= 1e v), v in elke volgende steek. (36 v) 
2) Herhaal toer 1 nog 2 keer en wissel dan van kleur naar Christmas red. 
3) 1 l (= 1e v), v in elke achterste lus. (36 v) 
4) 1 l (= 1e v), v in elke volgende steek. (36 v) 
5) Herhaal toer 5 nog 2 keer. 
6) 1 l (= 1e v), v in elk van de volgende 3 steken, haak de 5e en 6e steek samen, *v in elk 

van de volgende 4 steken, haak de 5e en 6e steek samen*, herhaal *-* tot het eind. (30 
v) 

7) 1 l (= 1e v), v in elke volgende steek. (30 v) 
8) Herhaal toer 7 nog 1 keer. 
9) 1 l (= 1e v), v in elk van de volgende 2 steken, haak de 4e en 5e steek samen, *v in elk 

van de volgende 3 steken, haak de 4e en 5e steek samen*, herhaal *-* tot het eind. (24 
v) 

10) 1 l (= 1e v), v in elke volgende steek. (24 v) 
11) Herhaal toer 10 nog 1 keer. 
12) 1 l (= 1e v), v in de volgende steek, haak de 3e en 4e steek samen, *v in elk van de 

volgende 2 steken, haak de 3e en 4e steek samen*, herhaal *-* tot het eind. (18 v) 
13) 1 l (= 1e v), v in elke volgende steek. (18 v) 
14) Herhaal toer 13 nog 5 keer. 
15) 1 l (= 1e v), haak de 2e en 3e steek samen, * 1 v, haak de 2e en 3e steek samen*, 

herhaal *-* tot het eind. (12 v) 
16) 1 l (= 1e v), v in elke volgende steek. (12 v) 
17) Herhaal toer 16 nog 1 keer, maar eindig niet met een hv. (12 v) 
18) Haak de 1e en 2e steek samen en haak elke volgende 2 steken ook samen. (6 v) 

 



Zorg dat je een lange draad overhoudt en knip dan pas de draad af. 
Met deze lange draad maak je de opening verder dicht. 
 
Afwerking 

- Maak met de kleur Snowflake een kleine pompon en bevestig die op het uiteinde van de 
muts. 

- Zet het bovenste deel van de muts, ter hoogte van toer 14, met een paar steekjes aan 
de rest van de muts vast, zodat de punt wat naar beneden valt. 

- Maak nog een lange draad aan de muts om ‘m mee op te hangen in de kerstboom. 
 
Je gehaakte kerstmuts is klaar. 
 
 
 

Dit patroon is voor persoonlijk gebruik en mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. 
Meer patronen vind je op de site www.byclaire.eu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


