
Naald Aantal te haken steken Totaal aantal steken 

Begin Magische ring met 6 X 6 

1 X in elke steek  6 

2 (X + V)* 3 maal  9 

3-4 X in elke steek  9 

5 (2X+ V)* 3 maal   12 

6-7 X in elke steek  12 

8 (X + V)* 6 maal   18 

9-10 X in elke steek  18 

11 (2X + V)* 6 maal   24 

12-13 X in elke steek  24 

14 (3X + V)* 6 maal   30 

15-16 X in elke steek  30 

17 (4X + V)* 6 maal  36 

18-19 X in elke steek  36 

20 (5X + V)* 6 maal  42 

21-22 X in elke steek  42 

23 (6X + V)* 6 maal   48 

24-25 X in elke steek  48 

26 (7X + V)* 6 maal  54 

27-28 X in elke steek  54 

29 (8X + V)* 6 maal  60 

30-31 X in elke steek  60 

32 (9X + V)* 6 maal  66 

Benodigd Materiaal:  
1 bol Merino Aran lila   (42) 

1 bol Merino Aran zwart(2) 

Restant garen kleur geel of kleur mosterdgroen  
Haaknaald nr. 5 mm. 

Wolnaald 

1 knoop 

maat:  
6/8/10 jaar (52 cm diameter) 

afkortingen:  
x= Vaste  = Losse  T = Half Stokje  = Halve vaste  

V = Meerdering: Haak twee steken in eenzelfde steek    
Draad achterkant: haak de steek en hierbij alléén de draad aan de 
achterkant nemen 

Draad voorkant: haak de steek en hierbij alléén de draad aan de    
voorkant nemen 

De draad afknippen en wegwerken.  

muts-tas  

heksje 

Naald Aantal te haken steken Totaal aantal steken 

33 X in elke steek  66 

34 (10X + V)* 6 maal  72 

35 X in elke steek  72 

36 Met draad achterkant:                       
(11 X+ V)* 6 maal  (Zwart)  78 

37-38 X in elke steek  78 

39 (12X + V)* 6 maal  84 

40-41 X in elke steek  84 

42 Met draad achterkant:  
(13 x + v)* 6 maal  

voor het samennemen (Lila)  
90 

43 Met draad voorkant:  
2 voor het beginnen van het werk 

(14 t + v)* 6 maal 

  voor het samennemen in de 2e  
van het begin  

96 

44 2 voor het beginnen van het werk 

(15 t + v)* 6 maal 

  voor het samennemen in de 2e  
van het begin  

102 

45 2 voor het beginnen van het werk 

(16 t + v)* 6 maal 

  voor het samennemen in de 2e  
van het begin  

108 

46 2 voor het beginnen van het werk 

(17 t + v)* 6 maal 

  voor het samennemen in de 2e  
van het begin  

114 

47 2 voor het beginnen van het werk 

(18 t + v)* 6 maal 

  voor het samennemen in de 2e  
van het begin  

120 

48 2 voor het beginnen van het werk 

(19 t + v)* 6 maal 

  voor het samennemen in de 2e  
van het begin  

126 

muts: 
Beginnen met kleur lila en maak de kleurwisselingen 
wanneer aangegeven: 
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1) Naai de gesp in het midden van de zwarte strook van de muts.

2) Met lossen een lijn borduren zodat de gesp in twee gedeeld wordt .
3) Naai een uiteinde van de hengsel aan de binnenkant van de basis van de muts.

4) Naai de knoop aan de binnenkant van de basis van de muts, aan de kant tegenover de hengsel, voor het

vastknopen . 

De draad afknippen en hierbij een lange draad 
overlaten voor het vastnaaien.  

In elkaar zetten en afwerken:

hengsel: 
Met kleur lila: 

Naald Aantal te haken steken Totaal aantal steken 

Begin 52  52 

1 T in elke steek 

(Beginnend in de 3e  vanaf de 

haaknaald)  

50 

De draad afknippen en hierbij een lange draad     

overlaten voor het vastnaaien.

Naald Aantal te haken steken Totaal aantal steken 

Begin 20  

in de eerste  voor het vormen

van een ring 

20 

1 2 voor het beginnen van het werk 

T in elke steek 

 voor het samennemen in de 2e 

van het begin

20 

gesp: 
Haken met het restant garen kleur geel of kleur 
mosterdgroen:  
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