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Gratis haakpatroon hoofdwarmer:
Start: Begin met een lossenketting met een oneven aantal lossen. Zelf koos ik voor 9
lossen. Ik haak niet erg strak, als je strak haakt moet je misschien meer lossen
haken.
Rij 1: Begin in de tweede losse vanaf de haaknaald. *Haak in deze steek een vaste.
Haak in de volgende steek een stokje.* Herhaal *-* dit afwisselen van het haken van
een vaste en een stokje tot het einde. Je eindigt met een stokje.
Rij 2: Haak een keerlosse. *Haak op het stokje een vaste. Haak op de vaste een
stokje* Herhaal *-* tot het einde van de rij. Je eindigt ook nu weer met een stokje.
Herhaal het haken van rij 2 tot de band zo lang is dat hij om je hoofd past. Hecht af,
laat er een lange draad aan zitten en naai met deze lange draad de twee korte
kanten aan elkaar tot je een band hebt.
In principe ben je nu klaar en heb je een hoofdwarmer. Ik koos er voor om de
hoofdwarmer nog te voeren met gevoerde stretch stof. Dit hoeft niet, maar is een
optie. Ik koos voor een stretch stof, omdat er ook wat rek in de hoofdwarmer zit
door de gekozen steek. Wil je de hoofdwarmer ook voeren, dan heb je nog een
scherpe naald, spelden en draad nodig.
Mijn hoofdwarmer is 54 bij 6,5 cm. Om de hoofdwarmer te kunnen voeren knipte ik
een strook stof van 56 bij 8,5 cm. Op deze manier heb je aan alle kanten 1 cm naad
over om te kunnen naaien.
Stap 1: Naai de twee korte kanten aan elkaar met 1 cm naad.
Stap 2: Leg de stof in de hoofdwarmer met de verkeerde kanten op elkaar. En zorg
dat er aan beide kanten 1 cm stof uitsteekt.
Stap 3: Vouw deze uitstekende stof van één kant naar binnen tussen de stof en de
hoofdwarmer. Zet vast met spelden. Het handigst is het om eerst alleen één kant
vast te zetten en pas na het vast naaien de andere kant.
Stap 4: Naai de stof aan de hoofdwarmer met een scherpe naald en de onzichtbare
steek. http://sewnaturalblog.blogspot.nl/2013/02/techniek-onzichtbaardichtnaaien.html
Stap 5: Herhaal het vast spelden en het vast naaien aan de andere kant.
En klaar is je heerlijke hoofdwarmer! Natuurlijk kun je de hoofdwarmer nog
vrolijker maken door er gehaakte bloemen op te naaien of anders te versieren.
Ik ben benieuwd naar hoe jouw hoofdwarmer er uit komt te zien. Deel je hem op
social media met #ylalifestylehoofdwarmer ?

