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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.

Een haarband, armband en ketting. Steeds een beetje anders gehaakt maar toch elke keer met een vlecht. En er kan 
volop mee worden gevarieerd. Leuk in dezelfde kleur of juist allemaal verschillende kleuren. Als vriendinnenbandjes 
te dragen of als cadeau te geven. Zodra je het patroon door hebt kan je doorgaan met een hengsel voor een tas, een 
sleutelhanger en ga zo maar door. Ook een erg leuk project om restjes garen op te maken!

Benodigdheden
Haarband: Durable Cosy fine, art. 010.67 kleuren 211 Peach, 2211 Curry 
Ketting: Durable Cosy fine, art. 010.67 kleuren 2239 Brick, 371 Turquoise
Amband: Durable Coral, art. 010.6 kleuren 228 Raspberry, 2223 Liver, 
343 Warm Taupe, 2133 Dark Mint

Overige benodigdheden
Haaknaald nr. 4
Stopnaald
Meetlint
Schaar

Gebruikte steken
l losse 
kl keerlosse
hv halve vaste
v vaste 

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmeting
Haarband: 55cm rond x 4cm breed (de vlecht is 26cm lang)
Ketting: 70cm rond x 1,5cm breed  (de vlecht is 23cm lang) 
Armband: 40cm lang x 1 m breed ( de vlecht is 12cm lang)

Patrooninformatie en tips
• De genoemde afmetingen met de gebruikte steken zijn makkelijk aan te passen aan een grotere/kleinere maat door 
   meer/minder lossen te gebruiken. 
• Het is ook leuk om het gedeelte van de vlecht langer/korter te haken.

Werkbeschrijving
Armband

Haak 61 lossen. 

Toer 1: *Haak in 2e losse vanaf de haaknaald 1hv, haak 29x in elke volgende steek 1hv*. 
Dit is strook 1. 

Haak 31 lossen, herhaal tussen * voor strook 2. 

Haak 31 lossen, herhaal tussen * voor strook 3. 

Hecht de draad af.  

Vlecht de 3 stroken.

Steek de haaknaald door de laatste losse van alle drie de stroken. Sla de draad om de 
haaknaald en haal deze draad door alle lussen op de haaknaald. Haak vervolgens 30 lossen. Hecht de draad af. Werk alle 
draaduiteinden weg. 

Knoop of strik het armbandje om de pols. 

Variatietip: Ook leuk om er een enkelbandje van te maken. 
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Ketting

Toer 1: Haak 51 lossen

*Haak in de 2e losse vanaf de haaknaald 1hv  in de onderste lus van elke steek, haak in 
elke volgende steek 1hv (50hv)*. Dit is strook 1

Haak 51 lossen, herhaal tussen *. Dit is strook 2

Haak 51 lossen, herhaal tussen *. Dit is strook 3

Haak 81 lossen (of meer/minder afhankelijk van de gewenste lengte. 

Vlecht de 3 stroken.

Steek de haaknaald door de laatste losse van alle drie de stroken. Sla de draad om de 
haaknaald en haal deze draad door alle lussen op de haaknaald. Haak vervolgens 1hv in de 
onderste lus van elke 80 lossen. Hecht de draad af. 

Variatietip: Voor een kleurrijke ketting is het leuk om elke strook met een andere kleur te haken.

Haarband

Leg het meetlint net zoals de haarband komt rondom het hoofd en meet de maat op. 

Haak 9 lossen. Haak de vasten van toer 1 in de onderste lus van de 9 lossen. 

Toer 1: Haak 1v in 9e losse vanaf de haaknaald zodat er een ring ontstaat. Haak in elke volgende losse 1v (9v)

Toer 2-3: Haak in elke steek 1 vaste (9v)

In toer 4 haak je eerst vanuit de eerste 3 vasten een lange strook, vervolgens haak je in de volgende 
3 vasten de tweede strook en haak je in de laatste 3 vasten nog een strook. Begin met de eerste strook als volgt: 
Toer 4: *Haak in voorste lus van elke steek als volgt: in 1e steek 2v, in volgende steek 1v, in volgende steek 2v. Keer het 
werk en haak nu in de achterste lus van elke steek waarin je zojuist in de voorste lus haakte 1v (3x 1v). (8v)

Toer 5: Haak rondom verder, haak in elke steek 1v (8v)

Toer 6-60: Haak in elke steek 1v en knip aan het eind van toer 60 de draad af. (8)*

Herhaal tussen * in de volgende 3 steken van toer 3. 

Herhaal tussen * in de volgende 3 steken van toer 3, knip de draad na toer 60 op zo’n 20 
cm af en rijg hier de stopnaald doorheen. 

Vlecht de 3 stroken en naai de uiteinden met de stopnaald aan elkaar vast. 

Ga verder aan de andere kant van toer 1. 

Toer 61-de gewenste lengte: Haak in elke steek 1v (9), meet regelmatig de lengte op net 
zolang tot de juiste afmeting van het hoofd is bereikt. Haak nu nog 1cm extra. 

Stop de aan elkaar genaaide uiteinden van de vlecht 1cm diep in de 1cm extra gehaakte strook en naai dit stevig aan 
elkaar vast. 

Werk de draden weg. 

Variatietip: Gebruik voor een klein meisje Durable Coral garen.


