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Circuit september 2015 – januari 2016 



Dromenvangers of dreamcatchers komen oorspronkelijk van de 

Ojibweg, dat is een Indianenstam uit Noord-Amerika. 
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Dromenvanger - dreamcatcher 
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Originele dromenvangers (Canada). 
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• De Indianen hangen al heel lang dromenvangers boven hun 
slaapplaats om slechte dromen weg te houden. 

• Het web van knoopjes filtert je dromen. Alleen goede 
dromen kunnen je bereiken door het gat in het midden.  

• Slechte dromen raken verstrikt in het web van knoopjes en 
verdwijnen bij de eerste stralen van de morgenzon. 



Benodigdheden:  

• ring, wol, haaknaald, maximaal 12 kraaltjes, veertjes, stopnaald, 
garen, naald, liniaal, plastic opbergzakje en werkbeschrijving. 

 

Je kunt ook veren van vogels meenemen en die gebruiken. 
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Dromenvanger maken 
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Dromenvanger in elkaar zetten 1 

1. Haak een ketting van 75 cm 

en rijg er met de 

stopnaald kraaltjes aan. 

2. Knoop de ketting met de 

kraaltjes om de ring. 

 

3. De “knoop” om de ring ziet 

er zo uit. 
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Dromenvanger in elkaar zetten 2 

5. Maak een ketting van 45 cm 

en knoop deze vast. 

7. Haak enkele kettingen om 

de veren vast te maken. 

8. Maak een ophanglus.  

4. Maak een nieuwe ketting 

van 50 cm en knoop deze aan 

de eerste ketting. 
6. Knoop alle uiteinden goed 

vast en knip losse draden af. 

• Je mag het patroon natuurlijk aanpassen aan je eigen smaak. 

• Als je nog tijd hebt kun je de ijzeren ring met draad omwikkelen. 

 



Haken: lusje 

1. Maak een lus en leg het 

uiteinde bovenop. 

2. Trek het uiteinde onder 

de cirkel door. 

3. Leg je wijsvinger op het 

uiteinde en trek de 

middelste draad naar 

boven. 

4. Het lusje is klaar. 
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Haken: lossen 

1.  Zet het lusje op de 

naald met de korte 

draad aan de 

achterkant. 

3. Trek de draad door het 

lusje en trek aan. 

Als je dit herhaalt krijg je 

een ketting.  

2. Sla de lange draad van 

achter naar voren over 

de haaknaald. 

 



 

Lossen haken: 

 

• Insteken, omslaan, doorhalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel succes!!! 
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Om te onthouden 


