
 

Scoody MbyMoon 
 
Materialen: 
Kies voor luchtig, zacht garen, mijn keuze was 100% acryl, 50 
gram en 75 meter looplengte per bolletje voor brei/haaknaald 
5-6: 
2 bollen groen 
4 bollen grijs 
4 bollen roze 
Haaknaald 6 
 
Werkwijze: 
Je begint met achterkant van de muts, haak 40 lossen. 
1e toer: 1 keerlosse, in elke losse haak je een vaste, dus 40 
vasten, in de laatste losse haak je 6 vasten, zodat je de 
hoek/bocht om gaat en dan aan de andere zijde haak je 
nogmaals 40 vasten. In totaal meerder je zo naar 44 steken, op 
het draaipunt zijn dat dus 4 steken extra. Dit is de 'naad' van de achterkant van de 
Scoody en zo haak je beide zijdes van de Scoody in 1 keer en meteen aan elkaar. 
Toer 2 t/m 27 haak je de Bubble stitch. 
Uitleg Bubble stitch: 
https://youtu.be/UbYrPJqWGO8 
Deze steek gaat over 2 toeren. De bubbles haak je op de 
'goede' kant, dus je haakt 16 rijen bubbles. Let wel goed op dat 
je ze laat verspringen, zodat ze telkens mooi aansluiten. In het 
filmpje staat dit ook uitgelegd. 
Ik heb gekozen voor een verdeling van 3 rijen bubbles in grijs, 1 
rij bubbles in roze, 1 rij grijs, 1 rij groen, 2 rijen roze, 1 rij grijs, 1 
rij groen, 1 rij roze, 1 rij grijs, 1 rij groen. Elke rij gaat over 2 
toeren. 
In voorbereiding op toer 28, let op!  
Je gaat nu de sjaal meteen vast aan de muts haken, door nu 
aan elke kant 100 lossen haken in roze en daarop (na een 
keerlosse) met vasten weer terug naar de muts te haken. 
Vervolgens weer aan het begin van de sjaal (kies wel de goede 
kant van je werk!) verder met toer 28 t/m 33 bubbles, je haakt dan vanaf de ene punt 
naar de andere punt meteen ook langs de voorzijde van de muts, 2 rijen roze en dan 
nog 1 rij grijs. 
Toer 34 is een reliëfsteek met vasten in grijs, zodat je een mooi afgeronde rand 
krijgt. 
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https://youtu.be/UbYrPJqWGO8


Toer 35 gaat met groene bubbles aan de andere kant van de sjaal verder, je haakt 
dan direct aan de onderkant van de muts door, zorg wel dat je dat daar op een 
goede manier doet, zodat de overgang zo mooi mogelijk verloopt. 
Toer 36 haak je in grijze bubbles. 
Toer 37 haak je wederom in grijs met de reliëfsteek met vasten, 
zodat je daar ook een mooie rand krijgt.  
 
Aan beide zijdes haak/naai je de punten van de sjaal samen en 
daaraan maak je een leuke flos van de kleuren garen die je 
gebruikt hebt. En aan de punt van de muts haak je met dubbele 
draad roze een touwtje van 15 lossen en daar maak je ook een 
leuke flos van de kleuren garen die je gebruikt hebt. De flossen 
maak je naar eigen inzicht, zo groot, lang en dik als je zelf wilt, je 
kunt ook voor pompoentjes kiezen. 
 
Werk dan alle draadjes nog weg en je kunt deze heerlijke Scoody 
in gebruik nemen. 
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