
 

 

 
 

Haakpatroon  
Moesjessjaal en Moesjesmuts 
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Met deze set ben je helemaal klaar voor de winter! Het garen Wool Addicts Respect is 
heerlijk zacht en warm. De grote Pompons maken de sjaal helemaal af. Laat de kou maar 
komen! Heel veel haakplezier! 
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Moessteek: * Maak 1 omslag, voeg de haaknaald in de steek, maak 1 omslag en haal het 
door de steek; maak beide omslagen lang. Haak vanaf * nog 3 keer, maak een omslag en 
haal de draad door alle 9 lussen op de haaknaald. 
 
Twee samengevoegde stokjes: Haak het eerste stokje tot de laatste draaddoorhaling. Er 
staan nu 2 lussen op de haaknaald. Haak het tweede stokje ook tot de laatste 
draaddoorhaling, er staan nu 3 lussen op de haaknaald. Sla de draad om de haaknaald en 
haal door alle 3 de lussen. 
 
Goed om te weten: 

- Keer na iedere toer je haakwerk. 
- De eerste twee lossen tellen niet als steek. Deze worden gehaakt om hoogte te 

krijgen. 
- Je meerdert telkens aan 1 zijde 1 steek. Doe een markeerring aan deze zijde. Elke 

toer meerder je aan deze zijde door twee stokjes in dezelfde steek te haken. 
 

WERKWIJZE SJAAL 
  
Toer 1: start met 3 lossen, met de kleur Moss en haaknaald 7. Haak in de 3e losse vanaf de 
haaknaald een stokje. Keer haakwerk. (Totaal 1 steek) 
 
Toer 2: haak 2 lossen (deze tellen niet als steek, maar is om hoogte te krijgen). Dan 2 stokjes 
in de eerste steek. Keer je haakwerk. (Totaal 2 steken) 
 
Toer 3: haak 2 lossen. Dan 2 stokjes in de eerste steek. Moessteek in de laatste steek. Keer 
haakwerk. (Totaal 3 steken) 
 
Toer 4: haak 2 lossen, 1 stokje in de eerste steek, 1 stokje in de tweede steek, 2 stokjes in de 
laatste steek. Keer haakwerk. (Totaal 4 steken) 
 

WAT HEB JE NODIG? 
    

- 5 bollen Wool Addicts By 
Langyarns Respect kleur 0018 
Moss 

- 2 bollen Wool Addicts By 
Langyarns Respect 0015 Amber 

- Haaknaald 6 en 7 
- Markeerring 
- Stopnaald 
- Schaar 
- Pomponmaker 9cm 

 
 
 

GEBRUIKTE STEKEN 
 
Losse, halve vaste, stokje, moessteek en 
2 samengevoegde stokjes 
 
 
AFMETINGEN 
Lengte sjaal: 210 cm (zonder Pompons) 
Omtrek muts: 56 cm 
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Toer 5: haak 2 lossen, 2 stokjes in de eerste steek, Moessteek in de volgende steek. Dan 2 
stokjes. Keer haakwerk. (Totaal 5 steken) 
 
Toer 6: Haak 2 lossen, 4 stokjes, 2 stokjes in de laatste steek. Keer haakwerk. (Totaal 6 
steken) 
 
Toer 7: haak 2 lossen, 2 stokjes in de eerste steek, Moessteek in de volgende steek. Dan 1 
stokje in elke steek tot einde toer. Keer haakwerk. 
 
Toer 8: haak 2 lossen, 1 stokje in elke steek. Eindig met 2 stokjes in de laatste steek. Keer 
haakwerk. 
 
Toer 9-70: herhaal toer 7 en 8 om en om. Elke toer meerder je 1 steek aan de zijde waar de 
markeerring zit. 
 
Na toer 70 ga je minderen. 
 
Toer 71 (minderen): haak 2 lossen (deze tellen niet als steek, maar is om hoogte te krijgen), 
haak 2 samengevoegde stokjes (foto 1), maar maak de laatste doorhaling af met de nieuwe 
kleur (Amber). De nieuwe kleur haal je dus door de 3 lussen op de haaknaald. (foto 2) Dan 
een Moessteek in de volgende steek (foto 3), maar maak de Moessteek af door met de oude 
kleur draad (Moss) in 1 keer door de 9 lussen op de haaknaald te halen. (foto 4) Knip de 
draad van de gemaakte Moessteek af en maak een knoopje. Haak vervolgens met de oude 
draad (Moss) de toer met stokjes af. (foto 5) Keer haakwerk. 
 
Leg een knoopje in de 2 draden van de Moessteek en hecht deze ook nog af. Het zou zonde 
zijn als de Moessteek los zou komen. 
                   Foto 1         Foto 2                                        Foto 3 

 
 
                  Foto 4                                       Foto 5 
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Toer 72 (minderen): haak 2 lossen, 1 stokje in elke steek. Eindig met 2 samengevoegde 
stokjes. Keer haakwerk. 
 
Toer 73-80: herhaal toer 71 en 72 om en om. Elke toer minder je 1 steek aan de zijde waar 
de markeerring zit. 
 
Wissel dan van kleur, naar de kleur Amber. 
 
Toer 81-138: ga op dezelfde manier door als toer 71 en 72, maar als hoofdkleur Amber en de 
Moessteek in de kleur Moss. 
 
Toer 139 (laatste toer): haak 2 lossen, 2 samengevoegde stokjes. Hecht af. 
 
 
AFWERKING 
De rand: Hecht aan met Moss in de punt (in dezelfde kleur) van de sjaal. Haak 1 losse (= 1 
halve vaste), 1 stokje, 1 halve vaste om het stokje van de eerste toer van de sjaal. *Dan haak 
1 halve vaste, 1 stokje, 1 halve vaste per toer van de sjaal (Dus om een stokje). Herhaal vanaf 
* tot de eerste kleurwisseling (= bij toer 81 van de sjaal). Wissel naar de kleur Amber en 
vervolg de rand tot de volgende kleurwisseling van de sjaal. Wissel daar weer naar de kleur 
Moss en vervolg de rand tot de punt waar de rand begon. Hecht af en werk de draadjes weg.  
 
De Pompons: maak twee grote Pompons met de Pomponmaker. Bevestig deze aan het begin 
en eindpunt van de sjaal. 
 
WERKWIJZE MUTS 
 
Haak een ketting van 60 lossen met haaknaald 6 met de kleur Moss. En sluit met een halve 
vaste tot een rondje in de 1e losse. Je gaat nu in het rond haken. Wil je de muts groter of 
kleiner maken, houd een meervoud van 4 aan. 
 
Toer 1: haak 3 lossen (= 1 stokje), 59 stokjes. Totaal 60 stokjes. Eindig de toer met een halve 
vaste in de 3e losse van de eerste steek. 
 
Toer 2: haak 3 lossen (= 1 stokje), 59 stokjes. Totaal 60 stokjes. Eindig de toer met een halve 
vaste in de 3e losse van de eerste steek. 
 
Toer 3: haak 3 lossen (= 1 stokje), 2 stokjes, Moessteek. 
*Dan 3 stokjes, Moessteek. Herhaal vanaf *2 keer. Dan 3 stokjes, maar maak de laatste 
doorhaling van het derde stokje af met de nieuwe kleur (Amber) De nieuwe kleur haal je dus 
door de 2 lussen op de haaknaald. Dan een Moessteek in de volgende steek, maar maak de 
Moessteek af door met de oude draad (Moss) in 1 keer door de 9 lussen op de haaknaald te 
halen. Knip de draad van de gemaakte Moessteek af en maak een knoopje. Haak vervolgens 
met de oude draad (Moss) verder. 
*Haak 3 stokjes, Moessteek. Herhaal vanaf * tot einde toer. Eindig de toer met een halve 
vaste in de 3e losse van de eerste steek. 
Totaal 15 Moessteken. (Totaal 60 steken) 
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Toer 4-11: haak toer 2 en 3 om en om. 
 
Toer 12: haak zoals toer 2. 
 
Na toer 12 haak je de Moessteek in de kleur Moss. 
 
Toer 13: haak 3 lossen (= 1 stokje), 2 stokjes, Moessteek. 
*Haak 3 stokjes, Moessteek. Herhaal vanaf * tot einde toer. Eindig de toer met een halve 
vaste in de 3e losse van de eerste steek. 
Totaal 15 Moessteken. (Totaal 60 steken) 
 
Toer 14: haak zoals toer 2. 
 
Toer 15 (minderen): haak 3 lossen (= 1 stokje), 2 stokjes, Moessteek. 
*Haak 1 stokje, 2 samengevoegde stokjes, Moessteek. Herhaal vanaf * tot einde toer. Eindig 
de toer met een halve vaste in de 3e losse van de eerste steek. (Totaal 46 steken) 
 
Toer 16: haak 3 lossen (=1 stokje), 45 stokjes. Eindig de toer met een halve vaste in de 3e 
losse van de eerste steek. (Totaal 46 stokjes) 
 
Toer 17 (minderen): haak 3 lossen (= 1 stokje), 2 samengevoegde stokjes, Moessteek. 
*Haak 2 samengevoegde stokjes, Moessteek. Herhaal vanaf * tot einde toer. Eindig de toer 
met een halve vaste in de 3e losse van de eerste steek. (Totaal 31 steken) 
 
Toer 18: haak 3 lossen (=1 stokje), 30 stokjes. Eindig de toer met een halve vaste in de 3e 
losse van de eerste steek. (Totaal 31 stokjes) Hecht af, werk draadjes weg. 
 
AFWERKING 
Zig zag een draad in de kleur Moss door de 31 overgebleven steken en trek voorzichtig aan. 
De muts komt hierdoor aan de bovenkant dicht te zitten. Draad knopen en wegwerken aan 
de binnenkant van de muts. 
 
De rand: Hecht aan met de kleur Moss aan de onderkant van de muts. Haak 1 losse (=1 halve 
vaste), 1 stokje, 1 halve vaste. *Dan haak 1 halve vaste, 1 stokje, 1 halve vaste. Herhaal vanaf 
* tot einde toer. Hecht af en werk de draadjes weg. 
 
 
 
Dit patroon is exclusief ontworpen voor de website van Gek op Haken 
(www.GekopHaken.nl). Het patroon mag niet worden gedeeld, verspreid, vertaald of 
gekopieerd en is alleen voor eigen gebruik. Het gehaakte product mag in een kleine oplage 
verkocht worden. Verwijs dan wel altijd naar de ontwerper van het patroon. 
 
SOCIAL MEDIA 
 
Graag zien we jullie creaties op Instagram en Facebook! Als je de volgende tags gebruikt 
kunnen wij het zien:  
Instagram: @wolgelukjes en @gekophaken 
Facebook: @Gek op Haken 
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En eventueel de volgende hashtags: #moesjessjaal #moesjesmuts en #gekophakenproject 
 
Heel veel plezier met de sjaal en de muts! 
 
Veel liefs, Linda 
 

 


