
warme kabel hoofdband
Een eigen ontwerp van Atelier AOLT
Ik was op zoek naar een patroon voor 
een hoofdband, maar kon niet precies 
het patroon vinden dat ik in gedachten 
had, dus ben ik zelf aan de slag gegaan. 
Het is een warme, rekbare hoofdband 
geworden, die de oren lekker warm 
houdt. De hoofdband wordt gesloten 
met een knoop en knoopsgat. 

Ik ben meer vertrouwd met de engelse 
termen. Dus deze gebruik ik in dit 
patroon. De techniek voor het opzetten 
en afkanten staan niet omschreven. 
De rest van de termen/steken wel. 

Formaat, wol en naalden 
Ik heb de hoofdband gebreid in Marl Wool van de Zeeman. Dit garen heeft 100 meter per 100 
gram. Als je garen ongeveer dezelfde verhouding heeft dan is het zeer geschikt voor dit patroon. Ik 
heb 8 mm naalden gebruikt. Ik heb ongeveer 45 gram gebruikt. Je kunt uiteraard ook andere 
soorten wol/garen gebruiken. Het formaat en het aantal steken kan dan wel anders uitvallen. 

De omtrek van dat gedeelte van mijn hoofd is 57 cm. (dat is onderaan nek, over oren tot bovenkant 
hoofd en weer terug) De hoofdband zelf is ongeveer 55 cm, maar dat is inclusief de overlap van 
knoop en knoopsgat. De omtrek van de gesloten hoofdband is dus iets korter, ongeveer 52 cm.
De hoofdband moet iets korter zijn, omdat er rek in zit en daardoor mooi om je hoofd blijft zitten.

De gebruikte steken zijn: 
K = Brei 1 steek, dus K4 is brei 4 steken
Ktbl = brei 1 steek, maar in de achterste lus in plaats van de voorste. Hierdoor wordt de 

steek iets strakker, en wordt gebruikt bij de kabelsteken. K3tbl is 3 steken breien 
door de achterste lus.

KFB = Meerder 1 steek door zowel in de voorste als de achtste lus te breien.  
(eerst 1 steek breien, laat de de steek nog niet van de linker naald afglijden maar 
brei nog 1 steek in de achterste lus) 

SSK = Verplaats 2 steken, één voor één naar de rechternaald (net of je zou gaan breien), 
steek dan de linkernaald van links naar rechts door deze twee steken, aan de 
voorkant in en brei deze 2 tezamen

K2tog = Brei 2 steken tezamen
YO = Omslag

Let op: Tussen de [  ] staat het aantal steken op de naald, dus bijvoorbeeld [16] voor 16 steken

We gaan beginnen  
Zet 8 steken op (ik gebruik de long tail cast on) 
Rij 1: K2, K2tog, YO, K2tog, K2 [7] we maken hier dus meteen het knoopsgat !
Rij 2: K7 
Rij 3: K1, KFB, K2, KFB, K2 [9]
Rij 4: K9
Rij 5: K1, KFB, K4, KFB, K2 [11]
Rij 6: K11 



Rij 7: K1, KFB, K6, KFB, K2 [13]
Rij 8: K4,P6, KFB, K2  [14] je meerdert hier dus 1 steek aan de averechtse kant.
Rij 9: K1, KFB, P2, K6, KFB, P1, K2 [16]
we hebben nu 16 steken op de naald staan en gaan niet meer meerderen.

Rij 10: K5, P6, K5
Rij 11: K2, P3, K6, P3, K2
Rij 12: Herhaal rij 10 
Rij 13: herhaal rij 11
Rij 14: herhaal rij 10

Op naar het kabelgedeelte 
Rij 15: K2, P3, 3 steken op extra (kabel)naald, aan voorkant laten hangen, K3tbl dan K3 
steken op kabelnaald, P3, K2  (de P steken iets strakker aantrekken, voor een mooier resultaat)
Rij 16: herhaal rij 10
Rij 17: herhaal rij 11
Rij 18: herhaal rij 10
Rij 19: herhaal rij 11
Rij 20: herhaal rij 10
Rij 21: herhaal rij 11
Rij 22: herhaal rij 10
Rij 23: herhaal rij 11
Rij 24: herhaal rij 10

Minderen 
Rij M1: herhaal rij 15 (laatste keer kabelsteken) [16]

In het volgende stukje kun je eventueel de hoofdband iets korter of langer maken door meteen 
naar Rij M4 te gaan of door rij M2 en M3 één of twee keer te herhalen.
Rij M2: K5, P6, K5 [16]
Rij M3: K2, P3, K6, P3, K2 [16]
Rij M4: K5, P6, K5 [16]     
Rij M5: K1, SSK, P2, K6, P2, K2tog, K1 [14]
Rij M6: K4, P6, K4 [14]
Rij M7: K1, SSK, P1, K6, P1, K2tog, K1 [12]
Rij M8: K12 
Rij M9: K1, SSK, K6, K2tog, K1 [10]
Rij M10: K10
Rij M11: K1, SSK, K4, K2tog, K1 [8]
Rij M12: K1, SSK, K2, K2tog, K1 [6) dus minderen aan de 
averechtse kant ! 

Afwerking: 
De laatste 6 steken op de naald ga je nu afkanten. Werk daarna de draden weg. Ik heb de draad 
aan de kant van het knoopsgat gebruik om die iets te verstevigen. Zet een knoop naar keuze op de 
hoofdband en klaar !

Veel plezier ermee - Alita Kramer _ Atelier Aolt 
Ik hoor graag jullie reacties en opmerkingen voor verbeteringen !

PS: Je mag van alles doen met dit patroon. Maak een mooie hoofdband voor jezelf, voor iemand 
anders, of verkoop hem. Het patroon zelf mag je niet verkopen, maar je mag het wel delen, wel in 
zijn geheel en verwijs altijd naar mijn site www.aolt.nl  Dank je wel alvast.

Herhaal rij 15-24 vijf keer 
(vier keer voor een veel kortere, zes keer voor 
een veel grotere omtrek)
Elke herhaling is ongeveer 6,5 cm (afhankelijk, 
van garen, naalden etc) dus als je de hoofdband 
maar iets langer of korter wilt dan kun je dit bij 
het minderen gedeelte ook regelen. 


