
Deze beanie wordt gemaakt zoals de striped straight op blz.61 maar ze 
wordt afgewerkt met de typische oorklepjes. Je kan zelf variëren met 
kleuren, strepen…

PERU

Techniek: Haken losse, half stokje, vaste

- 100 tot 120 g wol in kleur 1   
  (beige, kleurcode: 280)
- 20 g wol in kleur 2
  (gebroken wit, kleurcode:    
  100)
- 1 haaknaald nr. 5, 5,5 of 6 
  (zie proeflapje blz. 46)
- 1 maasnaald

Steken:

Nodig:

Specificaties

S: 51 steken, 19 cm lang + oorklepjes

M: 52 steken, 20 cm lang + oorklepjes

L: 53 steken, 21 cm lang + oorklepjes

XL: 54 steken, 22 cm lang + oorklepjes

Maat:

Stap 1: 
Neem kleur 1 (beige), haak een basis-
ketting van 4 lossen en sluit deze 
tot een ringetje. Haak hierin 2 halve 
stokjes per losse (zie basistechnieken op 
blz. 24).

Stap 2: 
Je hebt nu 8 halve stokjes.

Vanaf nu haak je in het rond terwijl je 
gelijkmatig meerdert tot het aantal 
steken dat je nodig hebt voor de 
gewenste maat. Meerderen doe je 
door 2 halve stokjes te haken in 
1 steek.

Stap 3: 
Haak 12 keer 1 meerdering (dus 2 halve 
stokjes in 1 steek). Je moet dus 12 keer 
meerderen. Je hebt nu 20 halve stokjes.

Stap 4: 
Haak 9 keer 1 half stokje en 1 meerdering. 
Dus 9 keer haak je telkens 1 half stokje 
(enkel) en 1 meerdering (2 halve stokjes
 in 1 steek). Je hebt nu 29 halve stokjes. 

Stap 5: 
Haak 5 keer 4 halve stokjes en 
1 meerdering. Zelfde principe: 5 keer 
haak je telkens 4 halve stokjes (enkel) 
en 1 meerdering (2 halve stokjes in 
1 steek). Je hebt nu 34 halve stokjes. 
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Stap 6: 
Haak 7 keer 7 halve stokjes en 
1 meerdering. Zelfde principe als 
voorgaande stappen. Je hebt nu 
41 halve stokjes.

Stap 7: 
Haak 5 keer 9 halve stokjes en 
1 meerdering. Zelfde principe als 
voorgaande stappen. Je hebt nu 
46 halve stokjes. 

Stap 8: 
Haak 4 keer 12 halve stokjes en 
1 meerdering. Zelfde principe als 
voorgaande stappen. Je hebt nu 
50 halve stokjes.

Stap 9: 
Afhankelijk van de maat small, medium, 
large of extra large maak je nu de 
laatste meerderingen: haak voor small 
15 halve stokjes en 1 meerdering, voor 
medium, large en extra large haak je 
respectievelijk 2, 3 of 4 keer 15 halve 
stokjes en 1 meerdering. Zelfde principe 
als voorgaande stappen.

Je hebt nu het juiste aantal steken 
(51, 52, 53 of 54) voor de verschillende 
maten om verder in het rond te haken 
tot de gewenste lengte. Raak niet in 
paniek als je er enkele steken onder of 
boven zit. Dat is absoluut geen ramp. 
Deze aantallen zijn er om jou een idee 
te geven. Pas je mutsje regelmatig 
tijdens het haken, zo kan je makkelijk 
anticiperen. Lijkt je beanie je wat te 
lang, haal dan een toer af. Lijkt hij wat 
te breed? Sla dan een steekje over. Te 
smal? Voeg dan enkele meerderingen 
toe. Zie de tip op blz. 51 voor verdere 
uitleg. 

Stap 10: 
Haak verder in het rond tot de gewenste 
lengte: 19 cm voor small, 20 cm voor 
medium, 21 cm voor large, 22 cm voor 
extra large. Knip de draad af.

Je bent nu klaar om de oorklepjes 
aan de muts te haken. 

Werkwijze voor DE OORKLEPJES

> Voordat je met het eerste oorklepje begint

Pas de onafgewerkte (te korte) muts zonder klepjes alvast eens met de laatste steek 
centraal achteraan. Steek je haaknaald in de steek ter hoogte van je slaap waar jij 
voelt dat het eerste klepje zou moeten beginnen. Zet de muts weer af en markeer 
dit punt met een eindje draad. Deze steek wordt het beginpunt van het eerste klepje. 

> Voordat je met het tweede oorklepje begint

Pas de onafgewerkte (te korte) muts met één klepje een tweede keer. Steek je 
haaknaald aan de andere kant van je hoofd in de steek ter hoogte van je slaap waar 
jij voelt dat het tweede klepje zou moeten beginnen. Zet de muts weer af en markeer 
dit punt met een eindje draad. Tel dan van die steek het nodige aantal steken voor 
je klepje terug (9 voor maten small en medium, 10 voor maten large en extra large). 
Dat wordt het beginpunt van het tweede klepje. 

> Haak nu het tweede oorklepje op dezelfde wijze als het eerste.

Rij 1: 
Haak 9 halve stokjes voor maten small 
en medium, 10 halve stokjes voor maten 
large en extra large onder aan de muts 
(begin op de plaats die je zonet hebt 
bepaald). Hecht je haakwerk af zoals 
beschreven bij de basistechnieken 
haken op blz. 28.

Rij 2: 
Steek je haaknaald in de eerste steek 
van het eerste rijtje halve stokjes dat 
je net gehaakt hebt. Deze steek ligt 
een beetje schuin. Haak verder halve 
stokjes tot de laatste steek en hecht 
dit rijtje af. Minder nu telkens 1 steek

Stap 11: 
Neem kleur 2 (gebroken wit) en haak 
nog 2 toeren vasten onder aan de 
hele muts. Doe dit extra losjes rond de 
oorklepjes. Deze 2 toeren zorgen ervoor 
dat de muts de geschikte lengte krijgt. 

per rij door telkens te beginnen haken 
tussen de eerste en de tweede steek 
en te stoppen en af te hechten tussen 
de voorlaatste en de laatste steek. Zo 
krijg je een mooie geleidelijke afschui-
ning.

Herhaal deze werkwijze tot je nog 
maar 2 halve stokjes overhebt. Dit zal 
verschillend zijn per maat. Hecht het 
rijtje af. 

Haak aan de andere kant het tweede 
oorklepje volgens dezelfde werkwijze.

Stap 12: 
Hecht het werk af en stop de draadjes 
in. Naai er eventueel een fleece band 
in. Kijk voor meer uitleg bij de 
basistechnieken op blz. 45.

Klaar!
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