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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en 
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Met een haarband vol bloemen maak je meisjes blij! Leuk om als cadeau te geven of maak diverse varianten voor bij de 
outfits van je dochter. In felle kleuren geeft het weer een heel ander effect. Je kunt er in ieder geval naar hartenlust mee 
combineren. Het leuke is dat je natuurlijk zelf je eigen bloemen kunt bedenken want met bloemen kan alles!

Benodigdheden
Biaisband Elastisch, art. 017.494 kleur 653
ReStyle Vilt 20x30cm, art. 082.3
- Kleur 1: 3677 Donkerbruin
- Kleur 2: 3682 Bruin
- Kleur 3: 3679 Lichtbruin
- Kleur 4: 3710 Perzik
- Kleur 5: 3700 Crème

Overige benodigdheden
Naaigaren in bijpassende kleur
Borduurnaald 
Potlood
Schaar
Liniaal 

Afmeting
Voor de bloemen zijn er diverse afmetingen. Dit is overigens ook makkelijk zelf aan te passen naar grote of kleine 
bloemen. De bloemen hoeven ook niet heel precies en gelijkmatig geknipt te worden. Echte bloemen zijn ook allemaal 
anders.

Werkbeschrijving
Meet de hoofdomtrek vanaf voorhoofd, achter de oren langs, naar de onderkant van het hoofd en weer terug achter 
de andere oren langs naar het voorhoofd. Knip het goudkleurige elastiek 1 centimeter langer dan de hoofdomtrek af.                          
Leg de korte kanten van het elastiek 1 centimeter over elkaar heen en naai deze stevig aan elkaar vast.

Bloem 1
Stap 1: Knip uit kleur 2 van het vilt langs de korte kant een strook van 3 centimeter breed af. Knip uit deze strook tot 
halverwege de strook golfjes. Deze mogen in vorm verschillen. 
Stap 2: Rol de strook vervolgens op en naai met kleine steekjes stevig vast langs de onderkant. 
Stap 3: Naai de bloem stevig vast op het elastiek (doe dit meteen op de plek waar de 2 korte kanten van het elastiek aan 
elkaar vast zitten. Zo is dit meteen mooi weggewerkt.)
Stap 4: Gooi de afgeknipte bovenkant van de uitgeknipte golfjes niet weg. Knip deze bovenkant zo door dat je 3 golfjes 
aan elkaar hebt. Leg deze mooi tegen elkaar aan en naai aan de onderkant stevig vast. Deze gebruik je later bij bloem 4 
als bloemknop.
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Bloem 2
Stap 1: Ga verder met het vilt in kleur 4. Teken met potlood en liniaal op het vilt 2 vierkanten van 6x6 centimeter en knip 
deze uit. 
Stap 2: Knip uit beide vierkanten een bloem met 5 blaadjes (deze kun je evt ook eerst met potlood erop tekenen. Leg deze 
2 bloemdelen zo op elkaar dat de blaadjes mooi liggen en naai in het midden vast met steekjes. Naai de bloem op het 
elastiek aan de rechterkant van de bloem 1 vast.   

Bloem 3
Stap 1: Ga verder met het vilt in kleur 3 en teken met een mal met een diameter van 6 centimeter (mok of klein rond 
bakje) een cirkel. Knip deze uit en knip hier vervolgens rondom golfjes naar binnen toe zodat er bloemblaadjes ontstaan. 
Stap 2: Knip in het midden van de bloem kruislings 2 kleine streepjes. 
Stap 3: Knip vervolgens uit kleur 4 een strook van 8x2 centimeter. 
Stap 4: Knip aan 1 lange kant 1,5 centimeter lange strepen op 3 millimeter naast elkaar. Rol de strook op en naai aan 
de onderkant stevig vast. Haal deze door het midden van de bloem heen en naai stevig aan elkaar vast. Naai de bloem 
vervolgens aan de linkerkant van bloem 1 vast.

 
Bloem 4
Stap 1: Ga verder met kleur 5 en teken met potlood en liniaal aan de korte kant een strook van 3 centimeter breed. Knip 
deze uit en knip vervolgens golfjes tot bijna onderaan. Knip deze golfjes vervolgens los van elkaar. 
Stap 2: Neem een draad en *naai deze bij een golfje langs de onderkant van de ene naar de andere zijkant*, pak 
vervolgens golfje voor golfje en herhaal tussen* 7 keer. 
Stap 3: Trek vervolgens de draad aan zodat de 8 bloemblaadjes aan de onderkant dichtvouwen en tegen elkaar aan 
komen te liggen. 
Stap 4: Pak de bloemknop erbij die je bij bloem 1 hebt gemaakt. Leg deze in het midden tussen de bloemblaadjes en naai 
alles stevig aan elkaar vast. Bevestig de bloem naast bloem 3.
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Blaadjes
Stap 1: Ga verder met kleur 1 en teken met potlood en liniaal aan de korte kant een strook van 3 centimeter breed. 
Stap 2: Knip deze uit en knip deze strook in 5 kleine delen. Knip deze delen blaadjes uit. 
Stap 3: Naai 2 blaadjes naast bloem 4. De andere 3 kun je gebruiken voor je armband. 

Armband
Als het goed is heb je nog een stukje elastiek over. Hiermee kun je een armband maken met de bloem die jij het leukst 
vindt. Naai eerst de 3 bloemblaadjes die over zijn van bloem 5 op het elastiek en vervolgens de bloem daar bovenop. Ik 
maakte een variatie met de binnenkant van bloem 3 en kleur 3 en bloem 4 maar dan met kleur 4 voor de bloembladeren.

Tip: ook leuk als armcorsage op een bruiloft.


