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Benodigde materialen:
scheerwol Berretto 100 g

Benodigd gereedschap:
haaknaald 8,0 - 9,0,
schaar,
naald

Gehaakte muts Berretto
Instructies en foto‘s van de 

fi rma Max Gründl.
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Gehaakte muts Berretto
Deze gezellige muts is snel gehaakt en houdt je heerlijk warm. 

De winter mag dus rustig wat langer duren ... !

Maat:
Maat M: hoofdomtrek ca. 52 cm - 55 cm
Maat L: hoofdomtrek ca. 56 cm - 59 cm

Verbruik:
ca. 100 g

Naalden:
Haaknaalden: 8,0-9,0

Patroon:
Vaste steken, halve stokjes in ronden gehaakt.
Elke ronde begint met 2 losse steken ter vervanging van 
het eerste halve stokje of met 1 losse steek als vervan-
ging voor de eerste vaste steek en eindigt met een kettingsteek in de tweede ( eerste ) begin-
nende losse steek.

Stekenproef: (half stokje tussen de halve stokjes van de vorige ronde gehaakt):
8 steken x 9 ronden = 10 cm x 10 cm

Handleiding:
De muts wordt in ronden van boven naar beneden gehaakt.
In een draadring 6 halve stokjes haken en met een kettingsteek tot een ronde sluiten (= 1 ron-
de). Verder halve stokjes in ronden haken, daarbij tussen de halve stokjes van de vorige ronde 
insteken.

2e ronde: elk halve stokje verdubbelen ( = 2 halve stokjes in een insteekplaats ) ( = 12 steken)
3e ronde: elke 2e halve stokje verdubbelen (= 18 steken)
4e ronde: elk 3e halve stokje verdubbelen (= 24 steken)
5e ronde: elk 4e halve stokje verdubbelen (= 30 steken)
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6e ronde: elk 5e halve stokje verdubbelen (= 36 steken)
7e ronde: halve stokje zonder meerdering haken
8e ronde: elk 6e halve stokje verdubbelen (= 42 steken)

Verder als volgt haken:

Maat M:
9e - 16e ronde: halve stokje zonder vermeerdering haken
17e - 18e ronde: vaste steek zonder meerdering haken

Maat L:
9e - 10e ronde: half stokje zonder meerdering haken
11e ronde: elk 14e halve stokje verdubbelen (= 45 steken)
12e - 18e ronde: half stokje zonder meerdering haken
19e - 20e ronde: vaste steek zonder meerdering haken

 
 

 

Kettingsteek: Met de naald door een steek van de voorgaande rij steken, de draad halen en in 
een haal door deze steek en de lus op de naald trekken, dus afkanten.

Half stokje: De draad voor het doorsteken van de voorgaande rij een keer om de naald leggen. 
Er zijn dan 3 lussen op de naald – deze worden in een haal afgekant.

Vaste steken: Door een steek van de voorgaande rij steken en de draad halen. Er zijn dan 2 
lussen op de naald. Dan de draad door de beide lussen trekken.




