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Materiaal  
Haaknaald 6 mm  
 
Garen 
Garen: 1 bol Claire Soft Mix in elk van de volgende kleuren: Ivory 002, Dark Grey 045, Flamingo Pink 
006, Bright Pink 008, Grassgreen 030, Seagreen 023, Red 009  
 
Gebruikte steken 
         = magische ring 
         = vaste 
         = losse 
         = stokje 
         = dubbel stokje 
         = halve vaste 
 
Zo maak je de Theemuts 
Begin met Dark Grey en maak een magische ring. 
Haak 9 halve stokjes in de ring. 
Toer 1: haak 2 lossen (eerste halve stokje), 1 half stokje in dezelfde steek, *haak 2 halve stokjes in de 
volgende steek, herhaal vanaf * – 18 halve stokjes. 
Toer 2: haak 2 lossen (eerste halve stokje), haak 2 halve stokjes in de volgende steek, *haak 1 half 
stokje in de volgende steek, haak 2 halve stokjes in de volgende steek, herhaal vanaf * – 27 halve 
stokjes. 
Toer 3: haak 2 lossen (eerste halve stokje), haak 1 half stokje in de volgende steek, haak 2 halve 
stokjes in de volgende steek, *haak 1 half stokje in elke van de volgende 2 steken, haak 2 halve 
stokjes in de volgende steek, herhaal vanaf * – 36 halve stokjes. 
Toer 4: haak 2 lossen (eerste halve stokje), haak 1 half stokje in elke van de volgende 2 steken, haak 2 
halve stokjes in de volgende steek, *haak 1 half stokje in elke van de volgende 3 steken, haak 2 halve 
stokjes in de volgende steek, herhaal vanaf * – 45 halve stokjes. 
Toer 5: haak 45 halve stokjes. 
Wissel van kleur naar Ivory.  
Toer 6: haak 2 lossen (eerste halve stokje), haak 1 half stokje in elke van de volgende 3 steken, haak 2 
halve stokjes in de volgende steek, *haak 1 half stokje in elke van de volgende 4 steken, haak 2 halve 
stokjes in de volgende steek, herhaal vanaf * – 54 halve stokjes. 
 
Haak vanaf nu verder heen en weer en wissel na elke toer van kleur, dus haak steeds een toer met 
Dark Grey en een toer met Ivory. 
Toer 7: haak 2 lossen (eerste halve stokje), haak 1 half stokje in elke van de volgende 19 steken. Keer 
het werk. 
Toer 8: haak 2 lossen (eerste halve stokje), haak 1 half stokje in elke van de volgende 3 steken, haak 2 
halve stokjes in de volgende steek, *haak 1 half stokje in elke van de volgende 4 steken, haak 2 halve 
stokjes in de volgende steek, herhaal vanaf * – 24 halve stokjes. Keer het werk. 
Toeren 9-10: haak 2 lossen (eerste halve stokje), haak 1 half stokje in elke van de volgende 24 steken. 
Keer het werk. 
Toer 11: haak 2 lossen (eerste halve stokje), 1 half stokje in dezelfde steek, haak 1 half stokje in elke 
van de volgende 22 steken, haak 2 halve stokjes in de laatste steek – 26 halve stokjes. Keer het werk. 
Toeren 12-14: haak 2 lossen (eerste halve stokje), haak 1 half stokje in elke van de volgende 25 
steken. Keer het werk. 
 
Hecht af.  
Hecht nu opnieuw aan in de 6e toer – sla 2 steken over en haak de andere kant van de theemuts op 
dezelfde manier. 
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Voor de strikkoorden: 
Haak met Bright Pink 25 lossen en haak aansluitend aan de onderkant van de theemuts vasten, haak 
vervolgens verder vasten langs de buitenrand zodat de voor- en achterkant met elkaar worden 
verbonden. Haak tot slot aan het eind van deze toer weer 25 lossen. 
 
Werk alle draden af. 
 
Bloemen en blaadjes 
 
Blaadje (haak 3x)  
Begin met Grassgreen en maak een magische ring. 
Haak 3 v in de magische ring, keer het werk. 
Toer 1: haak 1 l, 1 v in elke van de volgende 2 steken, 
haak 2 v in de laatste steek – 4 vasten. Keer het werk. 
Toer 2: haak 1 l, 1 v in elke van de volgende 3 steken,  
haak 2 v in de laatste steek – 5 vasten. Keer het werk. 
Toer 3: haak 1 l, 1 v in elke van de volgende 4 steken,  
haak 2 v in de laatste steek – 6 vasten. Keer het werk. 
Toer 4: haak 1 l, 1 v in elke van de volgende 5 steken,  
haak 2 v in de laatste steek – 7 vasten. Keer het werk. 
Toer 5: haak 1 l, 7 vasten. Keer het werk. 
Toer 6: haak 1 l, haak 2 vasten samen, haak 1 v in elke  
van de volgende 3 steken, haak 2 vasten samen – 5 vasten.  
Keer het werk. 
Toer 7: haak 1 l, 1 v in elke van de volgende 3 steken,  
haak 2 vasten samen – 4 vasten. Keer het werk. 
Toer 8: haak 1 l, 1 v in elke van de volgende 2 steken,  
haak 2 vasten samen – 3 vasten. Keer het werk. 
Keer het werk. Haak 3 vasten samen. 
 
Bloem (haak ongeveer 12x)  
Gebruik voor de bloemen en stampers de kleuren; 
Flamingo Pink, Bright Pink, Seagreen en Red. 
Begin met een kleur naar keuze en maak een magische ring. 
Haak in de magische ring: *3 lossen, 2 dubbele stokjes, 
3 lossen, herhaal vanaf * vier keer zodat je in totaal 5 bloemblaadjes hebt gehaakt.  

 
Stamper 
Haak 3 lossen, haak 2 stokjes in de eerst gehaakte losse en zet vast met een halve vaste. 
Bevestig tot slot de blaadjes en bloemen op de theemuts. 
 
Veel haakplezier! 
 
 
 
 
 

Dit patroon is tot stand gekomen in een samenwerking met byBea en byClaire. 
Het patroon is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gekopieerd of worden ingezet voor verkoopdoeleinden. 


