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Molly Monster monstermuts – handleiding
Benodigdheden:
• Twee kleuren breigaren
• Haaknaald nr 2,5
• Breinaalden nr 2,5
• Breinaalden nr 3
• Maasnaald voor het instoppen van de draadjes
De grootte van de muts zal afhangen van het gebruikte materiaal.
Je kan de muts kleiner (groter) maken door
• Dunner (dikker) materiaal te gebruiken
• Dunnere (dikkere) naalden te gebruiker
• Minder (meer) steken op te zetten. Het rapport van de opzet wordt herhaalt per 6 steken.
Als je de maat van de muts wil veranderen zet dan per 6 steken minder (of meer) op.
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STAP 1 - De schubben van de monstermuts
(de schubbenslinger bestaat uit een aantal gehaakte driehoekjes, die achteraf aan mekaar worden
gehaakt tot een slinger en tussen de achternaad van de muts worden genaaid)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haak een ketting van 10 lossen (de allereerste kettingsteek die je aantrekt, telt je niet mee)
De 10de losse is een losse steek die is bedoeld om je werk te keren
Sla de 10de losse over en haak dan 9 vasten na mekaar.
Eindig met 1 losse
Sla de eerste onderliggende vaste over en haak dan 8 vasten op de basisketting
Ga verder als volgt: 1 losse om te keren, 1ste onderliggende vaste overslaan en verder vasten
haken
Elke rij heb je dan 1 vaste minder tot je eindigt met 1 vaste.
Draad afknippen en doorhalen
Draadjes instoppen
Je haakt zoveel of zo weinig driehoekjes als je wil. Toch best minstens 3, zodat de hele achternaad van de muts voorzien is van schubben.
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STAP 2 - Slinger haken met de schubben
•
•
•
•
•
•
•
•

We gaan de schubben nu aan mekaar haken tot een slinger
Haak 5 lossen
Dan nemen we een 1ste driehoekje en haken, aansluitend op de 5 lossen, 9 vasten in de
basisrij (ook 9 vasten) van het driehoekje
Aansluitend haken we dan 4 lossen
Dan haken we er weer een driehoekje aan vast, weer 4 lossen en zo verder tot alle driehoekjes
zijn opgebruikt
Eindigen met 5 lossen.
Bovenop deze slinger, gaan we nog twee rijen vasten haken over de hele lengte
Draad afknippen, doorhalen en draadjes instoppen
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STAP 3 - De muts zelf
•
•

We gaan de hele muts in boordsteek 3/3 breien (3 steken recht/3 steken averecht)
De 1ste 10 rijen gaan we breien met naalden 2,5, de rest met naalden nr 3 (zo sluit de boord
van de muts wat beter aan)
• We zetten 84 + 2 steken op (die 2 extra steken dienen om ons werk te keren) met naalden 2,5
(zie de tips bij de inleiding om een kleinere of een grotere muts te breien)
• Na 10 nld boordsteek 3/3, schakelen we over van nld 2,5 naar nld 3.
• We breien verder de boordsteek 3/3 tot een totale lengte van 14cm
(ook hier kan je de maat van de muts aanpassen, door een kortere of langere afstand te breien)
• Daarna gaan we minderen als volgt:
• Rij 1 van het minderen: telkens er 3 rechten zijn, ga je er daarvan 2 samenbreien
• Daarna 2 rijen gewoon doorbreien
• Rij 4: telkens als er 3 rechten zijn, brei je er daarvan 2 samen
• Daarna 2 rijen gewoon doorbreien (op dit moment ben je 2/2 aan het breien)
• Rij 7: 2 rechten samenbreien, gevolgd door 2 averecht (die je niet samenbreit)
• Rij 8 en 9: gewoon doorbreien
• Rij 10, 2 rechten telkens samenbreien, gevolgd door een averechte
• Rij 11: gewoon doorbreien
• Rij 12: altijd 2 steken samenbreien (is dus 1/1)
• Rij 13: telkens 2 steken samenbreien (je eindigt dus met 6 st plus de 2 randsteken om te draaien)
• Rij 14: alles afzetten.
• En draadjes instoppen
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STAP 4 - Muts samenstellen en afwerken
•
•
•
•
•
•
•

Het is de bedoeling de gehaakte schubbenslinger mee vast te naaien terwijl we de achternaad
van de muts dichtnaaien
Ploos dus de twee achternaden tegen mekaar
Speld daartussen de schubbenslinger naar de binnenkant
Naai de muts achteraan dicht: je hebt dus 3 laagjes (een laagje muts, een laagje slinger en
weer een laagje muts)
Naai dicht met de kleur van de muts
Draadjes instoppen
Muts keren en ze is klaar!
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