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

Dit patroon is ontworpen door Monique van den Elzen 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.

De opening waarmee dit garen geïntroduceerd werd klopt helemaal!Het Durable Velvet garen is een knuffelbaar garen en 
daarom perfect voor een haarband en scrunchies, heerlijk zacht. Zo wordt het haar niet beschadigd door de elasiek. 

Ik heb voor de haarband gekozen om de V-steek te gebruiken, omdat het dan even wat luchtiger wordt en rekbaar blijft. 
De rand vasten die eromheen gehaakt worden zorgen ervoor dat de haarband niet gaat lubberen. 

Benodigdheden
Durable Velvet, art. 010.88 
Kleuren: 411 Mimosa, 2137 Mint, 2212 Linen, 2218 Hazelnut
ReStyle Poppenelastiek 3mm, art. 060.505 kleur 000 

Haaknaald nr. 5
Maasnaald
Schaar 

Gebuikte steken en afkortingen
l losse
hv halve vaste
v vaste
stk stokje
st steken

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmeting
- Scrunchies: elastiek in een rondje van 5cm doorsnede
- Haarband: eindresultaat is 9cm breed. Dit patroon is uitgeschreven voor een hoofdomtrek van 54cm, maar is goed aan 
te passen door de rijen te herhalen totdat je de gewenste omtrek hebt (bijvoorbeeld met 2 toeren, zodat je weer met 
kleur 411 Mimosa eindigd).

Patrooninformatie & tips
• Je haakt de haarband in een rechte lap die je (uitkomend bij de juiste hoofdomtrek) met hv sluit. Daarna wordt aan 
   beide zijde met vaste omhaakt. De eerste toer bestaat uit een toer vaste, daarna haak je in V-steek patroon heen en 
   weer totdat je de juiste lengte hebt. Als laatste nog een toer vaste en sluiten
• Elke nieuwe toer start met 2l. deze tellen als 1e stokje.
• Omdat je met 2 kleuren werkt wordt er bij elk einde toer de draad afgeknipt en bij het begin een nieuwe kleur 
   aangehecht. Deze losse draadje worden bij de afwerking meegehaakt en het is niet nodig ze weg te steken. 

Werkbeschrijving
Haarband
Haak met Durable Velvet kl. 411 een losse ketting van 11l., keer.

Toer 1: 1v in de 2el vanaf de naald, 1v in elke volg. l. tot het eind en keer.

Toer 2: 2l.,(telt als 1estk), 1st oversl., 2 stk in de volg. st., * 1st. oversl., 2stk in de volg. st.*, 
herhaal  van * tot *. Je hebt 2st. over. 1st. overslaan, 1stk in de 2el laatste v., Hecht kleur 2218 aan en keer.

Toer 3: 2l.,(telt als 1estk), 1st oversl., 2 stk in de volg. st., * 1st. oversl., 2stk in de volg. st.*, 
herhaal  van * tot *. Je hebt 2st. over. 1st. overslaan, 1stk in de 2el laatste v., Wissel naar kleur 411, en keer. 

• De losse draadjes worden bij de laatste stap meegehaakt, het is niet nodig om deze nu al weg te werken.
• Elke toer telt 10 steken.
• Herhaal toer 2 en 3 totdat je de gewenste lengte hebt, maar eindig wel met kleur 411.
• Nadat je de laatste V-steken toer gehaakt hebt haak je 1l. keer, en haak een toer vaste.
• Sluit de haarband met een toer halve vaste.
• Als de haarband gesloten is hecht je kleur 411 aan, en haakt een toer vaste rondom, aan beide kanten.
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Scrunchies
Haak met beide kleuren 25 v. om het elastiek

Toer 1: Haak 6 losse (telt als 1e stokje en 3l.)

Toer 2: Haak 1 stk. in dezelfde st., 3l., 1stk. In de volgende st., 3l., 1stk. in dezelfde st. *3l., 1stk. in de volgende st., 3 l., 1 
stk. In dezelfde st.*, herhaal van * tot * helemaal rond en eindig met 3 l. en sluit met 1hv in de 2l. van de begin losse.

Haal de draad door en werk deze weg met de maasnaald.

Veel plezier met het haken & dragen van deze projecten!

Liefs, Monique


