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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 met granny squares. In elke kleur te maken waardoor hij steeds een andere uitstraling krijgt en zo bij elk 
kledingstuk past. Hij kan natuurlijk altijd gedragen worden maar  tijdens een bad hairday of een winderig fietstochtje is 
hij extra handig.

Benodigdheden
Durable Cosy extra fine, art. 010.80 kleur 2239 Brick

Haaknaald nr. 3,5
Stopnaald
Schaar

Gebruikte steken
l losse 
hv halve vaste 
v vaste
hst half stokje 
st stokje

Moeilijkheidsgraad
Ervaring

Afmeting
• Lengte is geschikt voor een hoofdomtrek van 40 cm tot 60 cm.
• Breedte haarband is 10 cm.

Patrooninformatie
• Haak 2 lossen als het eerste halve stokje van de toer . 
• Je haakt steeds 2 granny’s naast elkaar en op het laatst aan elkaar vast. 

Werkbeschrijving
Granny 1

Toer 1: Haak 8 vasten in een magische cirkel, eindig met 1 halve vaste in de eerste steek van de toer. 

Toer 2: Haak 2v in elke steek, sluit de toer met 1hv in eerste steek(16). 

Toer 3: *Haak 2hst in eerst volgende steek, 2 lossen, sla 1 steek over*, herhaal * tot eind van de toer. 

Toer 4: *Haak 2v tussen de 2hst, haak 3 lossen, haak 2st tussen de volgende 2hst, haak 3 lossen*, herhaal * tot eind van 
de toer, sluit de toer met 1hv in eerste steek. 

Hecht de draad af. 

Granny 2

Toer 1: Haak 8 vasten in een magische cirkel, eindig met 1 halve vaste in de eerste steek van de toer. 

Toer 2: Haak 2v in elke steek (16). 

Toer 3: *Haak 2hst in eerst volgende steek, 2 lossen, sla 1 steek over*, herhaal * tot eind van de toer. 

Toer 4: *Haak 2v tussen de 2hst, haak 3 lossen, haak 2st tussen de volgende 2hst, haak 3 lossen*, herhaal * tot eind van 
de toer, sluit de toer met 1hv in eerste steek, haak 1 losse.

Leg granny 1 naast granny 2, en haak over de laatste hv van granny 1 een halve vaste. 

Hecht de draad af.  

Werk alle draadjes weg. 

Haak granny 1 en 2 nog 5 keer zoals hierboven beschreven. De twee aan elkaar gehaakte granny’s vormen in de uitleg 
hieronder samen 1 granny. Je hebt nu dus 6 granny’s. Haak 3 ervan als volgt aan elkaar:
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Deel A en B
Toer 5: Leg 3 granny’s, met een lange kant naar boven gericht, boven elkaar. 

Begin met de onderste granny. Haak 1v tussen de 2st rechts bovenin de hoek, haak 6 lossen.

Ga vervolgens verder aan de onderkant van de middelste granny. Haak 1v tussen de 2st rechts onderin de hoek. Ga 
verder langs de onderzijde van deze granny. Haak 6 lossen, 1v tussen eerstvolgende 2v, 6 lossen, 1v tussen eerstvolgende 
2st, 6 lossen, 1v tussen eerstvolgende 2st, 6 lossen, 1v tussen eerstvolgende 2v, 6 lossen, 1v tussen eerstvolgende 2st, 
6 lossen. Ga verder langs de bovenkant van de onderste granny. 1v tussen 2st links bovenin de hoek, 3 lossen, 1hv over 
de eerste lossenketting, 3 lossen, 1v tussen eerstvolgende 2v, 3 lossen, 1hv over de tweede lossenketting, 3 lossen, 1v 
tussen eerstvolgende 2st, 3 lossen 1hv over de derde lossenketting, 3 lossen, 1v tussen eerstvolgende 2st, 3 lossen, 1hv 
over de vierde lossenketting, 3 lossen, 1v tussen eerstvolgende 2v, 3 lossen, 1hv over de vijfde lossenketting, 3 lossen, 1v 
tussen eerstvolgende 2st. Hecht de draad af. Knoop voor een steviger resultaat de begin en einddraad stevig aan elkaar 
vast alvorens ze in het haakwerk weg te werken. 

Toer 6: Ga verder tussen de middelste en bovenste granny. 

Begin met de middelste granny. Haak 1v tussen de 2st rechts bovenin de hoek, haak 6 lossen.

Ga vervolgens verder aan de onderkant van de bovenste granny. Haak 1v tussen de 2st rechts onderin de hoek. Ga verder 
langs de onderzijde van deze granny. Haak 6 lossen, 1v tussen eerstvolgende 2v, 6 lossen, 1v tussen eerstvolgende 2st, 
6 lossen, 1v tussen eerstvolgende 2st, 6 lossen, 1v tussen eerstvolgende 2v, 6 lossen, 1v tussen eerstvolgende 2st, 6 
lossen (=de eerste lossenketting). Ga verder langs de bovenkant van de middelste granny. 1v tussen 2st links bovenin 
de hoek, 3 lossen, 1hv over de eerste lossenketting, 3 lossen, 1v tussen eerstvolgende 2v, 3 lossen, 1hv over de tweede 
lossenketting, 3 lossen, 1v tussen eerstvolgende 2st, 3 lossen 1hv over de derde lossenketting, 3 lossen, 1v tussen 
eerstvolgende 2st, 3 lossen, 1hv over de vierde lossenketting, 3 lossen, 1v tussen eerstvolgende 2v, 3 lossen, 1hv over de 
vijfde lossenketting, 3 lossen, 1v tussen eerstvolgende 2st. Hecht de draad af. Knoop voor een steviger resultaat de begin 
en einddraad stevig aan elkaar vast alvorens ze in het haakwerk weg te werken.

Toer 7: Ga verder langs de bovenkant van de bovenste granny. 

Haak 1v tussen de 2st rechts bovenin de hoek, 1v over lossenketting, 1v tussen 2v, 1v over lossenketting, 1v tussen 2st, 
1v tussen 2st, 1v over lossenketting, 1v tussen 2v, 1v over lossenketting, 1v tussen 2st, 1kl, keer het werk (10v).

Toer 8: Haak tot eind van de toer steeds 2v samen, 1kl, keer het werk (5v).

Toer 9-27: Haak 1v in elke steek, 1kl aan het eind van de toer, keer het werk (5v).   
Hecht de draad af. 

Leg deze granny’s (deel A) aan de kant en herhaal toer 5-27 nogmaals met de andere 3 granny’s voor deel B.
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Leg deel A en B naast elkaar met de goede kant naar boven. Vouw beide delen dubbel naar elkaar toe. Vouw de 
onderkanten van deel A en B zo in elkaar dat van beide delen 1 helft aan de buitenkant zit en 1 helft aan de binnenkant. 
Haak de onderkant van deze 4 delen met 7v aan elkaar, knoop de draaduiteinden stevig aan elkaar vast en hecht af. 

Vouw het haakwerk weer open met de goed kant naar boven. 

Leg de haarband rondom het hoofd voor de juiste afmeting. Leg de smalle banden over elkaar heen bij de juiste maat en 
naai met een stopnaald de banden aan elkaar vast. 

Sierstrook 
Voor de sierstrook over de smalle banden haak je vervolgens langs de rechter zijkant van de aan elkaar gehaakte banden. 
let erop dat deze gehaakte steken ergens halverwege de banden komen te zitten, dat verschilt per maat bij welke toeren. 

Toer 1: Haak 8v, 1kl, keer het werk. 

Toer 2-9: Haak 1v in elke steek, 1kl, keer het werk (8v).  

Toer 10: Vouw de sierstrook over de smalle band naar de andere zijde en haak met 8hv aan deze zijde vast. Let erop dat je 
de sierstrook over de goede kant heen vouwt, zodat hij aan de buitenkant zit. 

Hecht de draad af. 


