
Materiales
· 2 bollen van de kwaliteit Maxi Merino van Katia Nr. 48 
· 1 bol van de kwaliteit Eskimo Nr. 73
· 1 houten knoop met een diameter van 2 cm.  

Benodigdheden:
· Haaknaald nr. 6 mm.
· Wolnaald
· Schaar
· Spelden

Je bent een Ewok!

Afkortingen:
m.r. magische ring
l. Losse
v. Vaste
herh. Herhalen
meerd. Meerder
mind. Minder
h.v. Halve vaste
s.s.o. Sla een steek over
l.o. Losse omhoog
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Begin
Dit is een heel eenvoudig patroon om te 
maken en met een heel leuk resultaat. Bij 
lijn 51 moet je 4 steken overslaan om het 
knoopsgat voor de knoop te vormen. 

EWOK

 MUTS
Met de kwaliteit Maxi Merino
1. Maak een basisketting van 90 lossen 
2 - 42. 90 c. + l.o. (90 st.)
43-50. 10 v. + l.o. (10 st.)
51. 3 v. + (4 l. + 4 s.s.o.) + 3 v. (10 st.)
52. 10 v. + l.o. (10 st.)
53. 10 v. (10 st.)
Afwerken met een halve vaste. 

 OREN x 2
Met de kwaliteit Eskimo
1. m.r. van 6 steken.
2. meerd. x 6  (12 st.)
3. (v. + meerd.) herh. 6 (18 st.)
4-5. 18 v. (18 st.)
6. (v. + mind.) herh. 6 (12 st.)
Afwerken met een halve vaste en laat een 
beetje garen over voor het vastnaaien van de 
oren aan de muts. 

1. De 3 delen eerst afwerken alvorens te beginnen 
met het in elkaar zetten. 

2. De muts dubbelvouwen bij de meest brede kant 
en de zijkanten vastnaaien met een wolnaald 
(zoals aangegeven op de grafiek).

3. Keer de muts zodat de naad niet te zien is.

4. Haak twee lijnen in vasten over de rand aan 
de binnenkant van de muts (het gedeelte dat 
aan het gezicht valt) en gebruik hiervoor de 
haaknaald nr. 6 mm. en de kwaliteit Eskimo Nr. 
73.

5. Naai de houten knoop aan de muts zodat deze 
gesloten kan worden. De knoop moet tegenover 
het knoopsgat vallen.

6. Bevestig de oren aan de muts en speld deze 
vast avorens het vastnaaien om er zeker van te 
zijn dat deze zich op de juiste plaats bevinden.

7. Wanneer je er zeker van bent dat de oren op 
de juiste plaats zijn, de oren vastnaaien aan de 
muts.

8. Klaar !

IN ELKAAR ZETTEN EN DETAILS
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