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BOBBELMUTS MET OORFLAPPEN – van Moogly 

Vertaald door HET HAAKBEEST – www.hethaakbeest.be 

 

BENODIGDHEDEN:  

- Haaknaald maat 5,5 mm 

- 137-220 meter worsted weight garen in 1 tot 8 kleuren 

- Ev. grote pompon maker  

 

Stekenproef:  

VOOR KIND/VOLWASSENE na TOER 4 diameter van 13cm 

VOOR PASGEBORENE: na TOER 3 diameter van 9cm 

Het patroon is geschreven voor kindermaat (hoofdomtrek 48 tot 53cm) en volwassenenmaat 

(hoofdomtrek 56 tot 61cm). Instructies voor pasgeborenen worden apart beschreven onderaan.  

 

Bobbel = *draad over de naald, insteken, draad erover, kom terug door de steek en haal de naald 

door de eerste 2 lussen op je naald* herhaal van * tot * 5 keer in totaal. Draad over de naald, haal de 

naald door de resterende lussen op je naald.  

Let er op dat je bobbels mooi naar de buitenkant van je werk uitpuilen, duw ze indien nodig naar de 

juiste kant.  
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PATROON: 

KIND/VOLWASSENE:  

TOER 1: Met kleur A. Maak een magische cirkel en haak 2 lossen. Haak 12 stokjes in de ring. Sluit de 

toer in het eerste stokje met een halve vaste. (12st) 

TOER 2: 2l, 2 stokjes in elk stokje. Sluit de toer met een halve vaste. (24st) 

TOER 3: Met kleur B. 2l, *2st in het volgende st, 1st in het volgende st*, herhaal van * tot * in totaal 12 

keer. Sluit de toer. (36st) 

TOER 4: 2l, *2st in het volgende st, 1st in de volgende 2 stokjes*, herhaal van * tot * in totaal 12 keer. 

Sluit. (48st) 

TOER 5: Met kleur C. 2l, *2st in het volgende st, 1 st in de volgende 11 (5) st*, herhaal van * tot * in 

totaal 4 (8) keer. Sluit. (52 (56)st) 

TOER 6: 1l, 1v in de eerste steek. *bobbel in het volgende st, 1v in de volgende 3 st*, herhaal van * 

tot * in totaal 12 (13) keer. Bobbel in het volgende st, 1v in de laatste 2 st. Sluit (13 (14) bobbels) 

TOER 7: Met kleur D. 2l, 1 stokje in elke steek. Sluit. (52 (56)st) 

TOER 8: 1l, *1v in de volgende 3 st, 1 bobbel in de volgende st*, herhaal van * tot * in totaal 13 (14) 

keer. Sluit in de eerste vaste van de toer. (13 (14) bobbels) 

TOER 9: Met kleur A. 2l, 1 stokje in elke steek. Sluit. (52 (56)st) 

TOER 10: 1l, 1v in het eerste st. *bobbel in het volgende st, 1v in de volgende 3 st*, herhaal van * tot * 

in totaal 12 (13) keer. Bobbel in het volgende st, 1v in de laatste 2 st. Sluit. (13 (14) bobbels) 

TOER 11 TOT 12: Met kleur B. Herhaal TOER 7 en 8.  

TOER 13 TOT 14: Met kleur C. Herhaal TOER 9 en 10.  

TOER 15: Met kleur D. 2l. 1st in elke steek. Sluit. (52 (56)st).  

 

VOOR DE KINDERMAAT: Hecht af. Plaats een stekenmarkeerder in de halve vaste waarmee je de 

laatste toer gesloten hebt. Start met de oorflappen. 

TOER 16 (enkel voor VOLWASSENENMAAT): 1l, *1v in de volgende 3 st, 1 bobbel in het volgende 

st*, herhaal van * tot * in totaal 14 keer. Sluit. (14 bobbels) 

TOER 17: Met kleur A. 2l, 1st in elke steek. (56st).  

Hecht af. Plaats een stekenmarkeerder in de halve vaste waarmee je de laatste toer gesloten hebt. 

Start met de oorflappen. 

 

OORFLAPPEN VOOR KIND/VOLWASSENE: 
Optioneel: als je geen oorflappen wil, ga dan meteen naar de instructies voor de afwerking. 

LINKERFLAP:  

TOER 1: Tel 8 steken vanaf de stekenmarkeerder. Hecht aan met de kleur die  je het laatst gebruikte. 

1l, 1v in de volgende 10 (12) steken. Keer. (10 (12)v) 
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TOER 2: 1l, 2v samen, 1v in de volgende 6 (8) steken, 2v samen. Keer. (8 (10)v) 

TOER 3: 1l, 1v in elke v. Keer. (8 (10)v) 

TOER 4: 1l, 2v samen, 1v in de volgende 4 (6) v, 2v samen. Keer. (6 (8)v) 

TOER 5: 1l, 1v in elke v. Keer. (6 (8)v) 

TOER 6: 1l, 2v samen, 1v in de volgende 2 (4) v, 2v samen. Keer. (4 (6)v) 

TOER 7: 1l, 1v in elke v. Keer. (4 (6)v) 

TOER 8: 1l, 2v samen, 1v in de volgende 0 (2)v, 2v samen. Keer. (2 (4)v).  

 

VOOR KINDERMAAT: Hecht af.  

TOER 9 (enkel voor VOLWASSENENMAAT): 1l, 1v in elke v. Keer. (4v) 

TOER 10: 2v samen, 2v samen. Hecht af.  

 

RECHTERFLAP:  

TOER 1: Tel 18 (20) steken vanaf de stekenmarkeerder en hecht de draad aan. Ga verder zoals de 

linkerflap.  

 

PASGEBORENE:  

TOER 1: Met kleur A. Maak een magische cirkel en haak 2 lossen. Haak 12 stokjes in de ring. Sluit de 

toer in het eerste stokje met een halve vaste. (12st) 

TOER 2: 2l, 2 stokjes in elk stokje. Sluit de toer met een halve vaste. (24st) 

TOER 3: 2l, *2st in het volgende st, 1st in het volgende st*, herhaal van * tot * in totaal 12 keer. Sluit 

de toer. (36st) 

TOER 4: Met kleur B. 2l, 1st in elk st. Sluit. (36st) 

TOER 5: 1l, 1v in de eerste steek. *bobbel in het volgende st, 1v in de volgende 3 st*, herhaal van * 

tot * in totaal 8 keer. Bobbel in het volgende st, 1v in de laatste 2 st. Sluit (8 bobbels) 

TOER 6: Met kleur C. 2l, 1st in elk st. Sluit (36st) 

TOER 7: 1l, *1v in de volgende 3 st, bobbel in het volgende st*, herhaal van * tot * in totaal 9 keer. 

Sluit (8 bobbels) 

TOER 8 TOT 9: Met kleur D. Herhaal TOER 4 en 5.  

TOER 10 TOT 11: Met kleur A. Herhaal TOER 6 en 7.  

TOER 12: Met kleur B. 2l, 1st in elke steek. Sluit. (36st).  

Hecht af. Plaats een stekenmarkeerder in de halve vaste waarmee je de laatste toer gesloten hebt. 

Start met de oorflappen. 
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OORFLAPPEN VOOR PASGEBORENE:  

LINKERFLAP:  

TOER 1: Tel 5 steken vanaf de stekenmarkeerder, hecht aan met de kleur die je het laatst gebruikte. 

1l, 1v in de volgende 8 st. Keer. (8v) 

TOER 2: 1l, 2v samen, 1v in de volgende 4v, 2v samen. Keer. (6v) 

TOER 3: 1l, 1v in elke v. Keer. (6v) 

TOER 4: 1l, 2v samen, 1v in de volgende 2v, 2v samen. Keer. (4v) 

TOER 5: 1l, 2v samen, 2v samen. (2v) 

Hecht af.  

 

RECHTERFLAP:  

TOER 1: Tel 13 steken vanaf de stekenmarkeerder en hecht de draad aan. Ga verder zoals de 

linkerflap.  

 

AFWERKING (voor alle afmetingen): 

Verwijder de stekenmarkeerder en hecht, met een kleur naar keuze, een draad aan in deze steek. 

Haak 1 losse en daarna vasten gelijkmatig rondom. In de 4 punten waar de oorflappen de rest van de 

muts raken, haak je 2v samen. Sluit met een halve vaste en hecht af.  

Werk alle draadjes weg.  

Knip 6 draadjes van ongeveer 45cm voor de kindermaat en minstens 60cm voor de volwassenenmaat 

af. Houdt 3 stukjes draad bij elkaar en plooi dubbel in de lengte. Gebruik een haaknaald om ze door 

het midden van de onderste rij van een oorflap te halen. Haal de losse uiteinden door het lusje dat je 

door de flap hebt getrokken en trek goed aan. Vlecht de draden, maak een knoop in het uiteinde en 

knip bij. Doe hetzelfde aan de andere kant. 

Wil je dikkere koordjes? Gebruik dan meer draden tegelijk tot de vlecht de gewenste dikte heeft.  

Gebruik een grote pomponmaker (of doe het op de traditionele manier) en maak een pompon. Naai 

deze stevig vast in het midden van TOER 1.  

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden aan Moogly - http://www.mooglyblog.com/bobble-poof-crochet-earflap-hat/ 
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