
 

 

Leergierige beginners  

• Steek je haaknaald voor de buitenste lus van de 

volgende 2 steken, en haak 1 vaste door beide 

lussen samen 

 

1 maat 

o Haaknaald 6 mm van Prym
o Rondbreinaald 6 mm van Prym 

(of een muts die je al hebt) 
o Vulling voor kussens
o Wolnaalden van Prym
o 1 bol Lou   



 

 

 

• Brei of haak eerst een muts in je favoriete wol. Ben je op zoek naar een leuk patroon dat voor elke wol 

werkt? Check dan zeker het patroon voor een Beanie met elke wol 

https://www.veritas.be/nl_be/beanie-muts-met-elke-wol. Lou is het perfecte rood om voor onze 

nationale ploeg te supporteren. Je kunt Lou vergelijken met Spectacolo of Arianna in de tabel.  

 

• Haak eerst een ketting met 12 lossen en sluit de cirkel met een halve vaste. Zorg dat je hierbij 

voldoende draad aan het begin hebt om het hoorntje mee vast te naaien 

• Toer 1: 12 vasten (12) 

• Toer 2: 10 vasten, 2 vasten samenhaken (11) 

• Toer 3: 9 vasten, 2 vasten samenhaken (10) 

• Toer 4: 8 vasten, 2 vasten samenhaken (9) 

• Toer 5: 7 vasten, 2 vasten samenhaken (8) 

• Toer 6: 6 vasten, 2 vasten samenhaken (7) 

• Toer 7: 5  vasten, 2 vasten samenhaken (6) 

• Toer 8: 4 vasten, 2 vasten samenhaken (5) 

• Toer 9: 3 vasten, 2 vasten samenhaken (4) 

• Toer 10: 2 vasten, 2 vasten samenhaken (3) 

• Hecht je draad af.  

• Weef de draad aan de punt van het hoorntje in 

• Vul het hoorntje met vulling. Je kunt hier ook stof- of wolrestjes voor gebruiken 

• Plaats vervolgens de hoorntjes eens op je muts om te kijken wat voor jou de ideale plaatsing is. Ik 

naaide die van mij vast op 6 cm van het middelpunt van mijn muts, en gelijk verdeeld over de muts. Je 

kunt ze altijd eens "vastspelden" met wat stekenmarkeerders, zodat je het effect kunt testen.  

• Naai vervolgens de hoorntjes vast aan je muts. Ik deed dit met grove steken, zodat ik ze er na het WK 

af kan halen en mijn muts door kan dragen.  Gebruik de resterende draad om eventuele plekjes waar 

de vulling doorschijnt, wat dicht te naaien.  

• … heel hard supporteren!!  
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