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Horlogebandje
GEHAAKT

Versleten horlogebandjes, wie herkent dat nou niet. Een nieuw band-

je eraan en hij kan er weer even tegenaan. Maar waarom een nieuw 

bandje kopen als je er ook eentje kunt haken? Veel leuker en in je 

eigen gekozen kleurencombinatie.

tekst en patroon  ERNA BEUKENS-VAN DE KROL   foto  WILFRED BEUKENS

Het patroon van het horlogebandje is te downloaden op  

www.gezinsgids.nl en opvraagbaar via 030 2303500.
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Nodig
•  Haaknaald: 3 mm  • Garen: 

Katoen/Catania van Sachen-

mayr | kleuren: lichtgeel | 0100/

middenblauw | 0384/mintgroen 

| 0385 • Horloge • Naald • 

Knoop
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Gebruikte steken: losse, keerlosse, 

vaste, halve vaste. Keerlosse is een 

losse aan het einde van de rij om zo 

makkelijk in de volgende toer weer 

verder te haken. Met deze losse wordt 

niet gehaakt, deze telt dus niet als steek. 

Het horlogebandje wordt gehaakt met 

heen- en weergaande toeren. 

•  Haak met middenblauw een ketting van 

lossen die precies om je pols past. In dit 

voorbeeld houd je 40 lossen aan. Haak 1 

keerlosse

•  Haak 40 vasten, 1 keerlosse

•  Haak 40 vasten; wissel van kleur naar 

lichtgeel; haak 1 keerlosse. (Laat het 

middenblauwe draad nog vastzitten aan 

je bolletje katoen, die heb je straks nog 

nodig)

•  Haak met lichtgeel 40 vasten; wissel van 

kleur naar mintgroen; haak 1 keerlosse. 

(Knip je lichtgele draad ruim af, dan kun je 

hiermee straks de knoop vastnaaien)

•  Haak met mintgroen 40 vasten, 1 keerlosse

• Haak 40 vasten, 1 keerlosse

•  Haak 40 vasten. Hecht de draad af en werk 

deze weg

• Haak met de middenblauwe draad aan 

het uiteinde van het bandje nog een lusje voor 

het knoopje. Haak een aantal lossen waar het 

knoopje precies doorpast. Haak de ketting 

lossen met een halve vaste vast in het midden 

van het bandje. Keer je werk en haak in iedere 

losse nog een vaste, zo ontstaat er een stevig 

lus. Hecht de draad af en werk deze weg. Trek 

het horlogebandje door de gleuven achter het 

horloge langs. Naai het knoopje vast op het 

andere uiteinde. Bepaal de juiste plek voor het 

knoopje door het horloge even om de pols 

vast te houden. 

• Werk nu de nog overgebleven draadjes 

weg.Veel plezier met het nieuwe horloge! 


