
2 keer: warme oren in de winter 
 

Heeft je dochtertje, nichtje of buurmeisje ook zo’n last van koude oren? Haak dan nu 

een fijne, warme oorwarmer. En ook één voor jezelf maken? Met deze beide patronen 

kun je direct aan de slag en maak je twee mooie varianten! 

 

Patroon 1 | Voor volwassenen 
 

Patroon en tekst: Erna Beukens – van de Krol / Foto’s: Wilfred Beukens 

 

Benodigdheden:  

• Haaknaald: 7 mm  

• Garen: Nigar (Zeeman) 

• Naald 

 

Gebruikte steken: losse, vaste en stokjes 

 

Werkbeschrijving 

In het voorbeeld is gebruikgemaakt van een naald groter dan er op het bolletje wol aangegeven was. 

Dit zorgt er voor dat het haakwerk flexibel blijft en er enige rek in zit.  

1. Haak 10 losse en 1 keerlosse.  
2. Keer het haakwerk en haak 1 vaste in de 2e losse vanaf de haaknaald, haak 1 stokje in de 

volgende losse. Haak zo de toer af door afwisselend een vaste te haken en daarna een stokje. 
Eindig de toer met een stokje in de laatste steek. Haak 1 keerlosse.  

3. Keer het haakwerk. *Haak 1 vaste, 1 stokje.* Herhaal hetgeen tussen de sterretjes staat tot 
het einde van de toer.  

4. Herhaal toer 3 tot de gewenste lengte is bereikt.  
5. Hecht af en laat een lange draad hangen. Naai beide zijden aan elkaar. 
6. Knijp op de naad de hoofdband bijeen en maak dit vast met een aantal steken.  

 
7. Haak 10 losse en 1 keerlosse.  
8. Keer het haakwerk en haak 1 vaste in de 2e losse vanaf de haaknaald. Herhaal de vasten tot 

het einde van de toer. Haak 1 keerlosse.  
9. Keer het haakwerk en haak een hele toer met vasten in de voorste lussen van de vorige toer, 

haak 1 keerlosse.  
10. Herhaal toer 9 totdat de gewenste breedte is bereikt.  
11. Hecht af en laat een lange draad hangen.  
12. Vouw het gehaakte stukje om het vastgezette deel van de oorwarmer heen en naai dit aan 

elkaar. Zet het stukje met een paar steekjes aan de achterkant ook vast aan de oorwarmer.  
 
Tip: Wil je een minder brede oorwarmer? Begin dan met minder lossen of neem wat dunner garen. 
Het aantal lossen waarmee wordt gestart moet altijd deelbaar zijn door twee.  
Tip: Maat bepalen voor de omtrek van de oorwarmer? De makkelijkste manier is om af en toe te 
passen om het hoofd. In het voorbeeld is 20 procent van de hoofdomtrek afgetrokken.   
 
  



Patroon 2 | Voor kinderen 

 
Gestrikt! 
 

Benodigdheden 

• Haaknaald 5,5 

• 1 bol wol, gebruikt Julia (Zeeman) 

Gebruikte steken: losse, vaste en stokjes 

Werkbeschrijving van de hoofdband (voor een hoofdomtrek van 50-55 cm) 
1. Haak aan het begin van elke rij 1 losse voor de hoogte.  

2. Maak een ketting van 70 lossen. Haak in elke losse een vaste [70]  

3. Rij 2-15: haak in elke vaste een vaste 

4. Hecht af en naai de band aan elkaar 

5. Ga nu verder met de strik 

Werkbeschrijving van de strik 
1. Haak 2 lossen voor de hoogte 
2. Haak 16 lossen. 
3. Haak in elke losse een stokje [16] 
4. 2-4: haak in elk stokje een stokje 
5. Vervolgens verder gaan met de rand om de strik: begin als volgt met de korte kant: 1 losse, 

dan 2v in de 1e st. 1v in elke st. [6]. 2v in de volgende st. (2x). 1 v in elke st [14]. 2v in de 
volgende st. (2x). 1v in elke st [6]. 2v in de volgende st. (2x). 1 v in elke st. [14]. 2v in de 
laatste st. Je hebt nu in totaal 56 vasten 

6. Hecht af 
7. Maak de strik nu vast op de band door deze op de gewenste positie neer te leggen. Naai de 

strik vast door de strik te vormen op de band, door de draad om de strik heen te wikkelen 
met een stukje van de band erbij. Eventueel kun je voor extra stevigheid de strik ook nog 
rondom vastzetten of alleen extra in het midden van de uiteinden 

8. Je gestrikte hoofdband is nu klaar; veel winterpret!  
 

Tip: Een andere maat maken? Een andere hoofdmaat kan makkelijk worden gemaakt door zelf eerst 

een proeflapje te haken van 10 lossen erop met een aantal rijen vasten. Dit vervolgens opmeten en 

de omtrek. Vervolgens kun je op de volgende manier berekenen hoeveel lossen je nodig hebt: Aantal 

lossen = (hoofdomtrek/breedte proeflapje) x 10. Let op: je kunt de band beter iets strakker maken, 

anders kan de band afzakken 


