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Begin met 13 lossen
Toer 1: haak 10 stokjes.
De eerste drie van de 13 lossen = het eerste stokje, dit is bij alle volgende toeren ook zo.
Toer 2: haak op ieder stokje een stokje.
Toer 3 tm 10: net zo als toer 2
Toer 11: 1e twee stokjes samen haken en de laatste twee stokjes samen haken.
Nu heb je 8 stokjes
Toer 12 + 13: op ieder stokje een stokje haken
Toer 14: 1e twee stokjes samen haken en laatste twee stokjes samen haken
Nu heb je 6 stokjes
Toer 15+16: op ieder stokje een stokje haken
Toer 17: 1e twee stokjes samen haken en laatste twee stokje samenhaken
Nu heb je 4 stokjes
Toer 18 + 19: op ieder stokje een stokje haken.
Toer 20: op het eerste en op het laatste stokje 2 stokjes haken
Nu heb je 6 stokjes.
Toer 21 en 22: op ieder stokje een stokje haken
Toer 23: op het eerste en op het laatste stokje 2 stokjes haken
Nu heb je 8 stokjes
Toer 24 en 25: op ieder stokje een stokje haken
Toer 26: op het eerste en op het laatste stokje 2 stokjes haken
Nu heb je weer 10 stokjes.
Toer 27 en verder: op ieder stokje een stokje haken.
Nu verder haken tot de gewenste lengte bereikt is.
Je kunt nu om je hoofd meten hoe lang het moet worden.
Niet te ruim nemen, het haakwerkje rekt in gebruik altijd nog wat uit.
Als je de goede lengte bereikt hebt haak je de twee kanten met vasten aan elkaar.

Dit is de meest eenvoudige uitvoering.
Je kunt in plaats van stokjes ook vasten haken, dan wordt het bandje iets steviger, maar dan
duurt het ook langer voor het klaar is: 1 toer stokjes is net zo hoog als 3 toeren vasten.
Voor ervaren haaksters: je kunt zo’n haarband ook in de breedte haken.
Dan meet je van te voren de omtrek van je hoofd en kijk je hoeveel lossen je nodig hebt voor een
haarband. Dan kun je eindeloos variëren: lossen, vasten, stokjes, gaatjes, verschillende kleuren:
leef je uit. Als het klaar is naai je de twee kanten vast.

