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Hoofdband Earth  
 
 
Wat heb je nodig: 
-haaknaald 6 
-1 bol Earth van Wooladdicts by Langyarns 
-grote stopnaald om draadjes af te werken 
 
Gebruikte steken: 
-lossen 
-halve vasten 
-stokjes  
-reliëfstokjes (voor en achter) 
 
Beschrijving: 
 
Start met haaknaald 6 en haak 14 lossen 
 

 
Toer 1: haak in de vierde losse (eerste stokje) 1 stokje, haak verder in 
iedere losse een stokje totaal 12 stokjes 
 

Toer 2: haak 2 lossen (eerste stokje) 
steek 3x 1 reliëfstokje voor, 4x 1 
reliëfstokje achter, 4x 1 reliëfstokje 
voor, totaal 12 reliëfstokjes 
Toer 3: haak 2 lossen (eerste stokje) 
steek 3x 1 reliëfstokje achter, 4x 1 
reliëfstokje voor, 4x 1 reliëfstokje 
achter, totaal 12 reliëfstokjes  
 
Herhaal toer 2 en 3 t/m toer 16 
 
 
 
 
 

Nu ga je de 3 x 4 stokjes afzonderlijk 10 toeren haken om te vlechten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toer 17 t/m 26: haak 2 lossen (eerste stokje) steek 3x 1 stokje voor of 
achter (gewoon doorgaan zoals bij toer 16 werd gehaakt) 
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Vlecht de 3 gehaakte stroken 
 
Haak nu de 12 stokjes weer samen 
Toer 27: haak 2 lossen (eerste stokje) steek 3x 1 reliëfstokje voor, 4x 1 
reliëfstokje achter, 4x 1 reliëfstokje voor, totaal 12 reliëfstokjes 
Toer 28: haak 2 lossen (eerste stokje) steek 3x 1 reliëfstokje achter, 4x 1 
reliëfstokje voor, 4x 1 reliëfstokje achter, totaal 12 reliëfstokjes  
 
Herhaal toer 27 en 28 t/m toer 42 (totaal 16 toeren na de vlecht) 

 
Hecht niet af maar haak de twee kanten aan elkaar met 12 halve vasten, 
hecht de draad af  
 
Bandje: Haak 3 lossen  
Toer 1: haak 3 lossen (eerste stokje) haak 3 stokjes, totaal 4 stokjes 
Toer 2: haak 2 lossen (eerste stokje) steek 3x 1 reliëfstokje voor, totaal 
4 reliëfstokjes 
Toer 3: haak 2 lossen (eerste stokje) steek 3x 1 reliëfstokje achter, 
totaal 4 reliëfstokjes 
Toer 4: haak 2 lossen (eerste stokje) steek 3x 1 reliëfstokje voor, totaal 
4 reliëfstokjes 
Toer 5: haak 2 lossen (eerste stokje) steek 3x 1 reliëfstokje achter, 
totaal 4 reliëfstokjes 
Herhaal toer 2, 3, 4 en 5 nog 1 keer t/m toer 9  
 
Hecht met een lange draad af.  

Afwerking: Draai het bandje om de aan 
elkaar gehaakte kanten. Naai de twee 
kanten aan elkaar en zet het bandje 
extra vast aan de binnenkant zodat het 
niet verschuift.  
 
 
Draadjes afwerken en klaar is je 
hoofdband. Je kan de hoofdband dus op 
twee manieren dragen.  
 

 
Veel plezier met het maken van deze stoere hoofdband. Bij 
deze hoofdband heb ik ook hele gave polswarmers ontworpen. 
Bij elkaar een super leuke set. 


