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Alles over de haarbandvlecht + instructies en foto’s.

Back to school kapsels voor je kind +
inspiratie foto`s.

De visgraatvlecht + extra instructies stap voor stap.

Haar opsteken met een haar donut.

De watervalvlecht op verschillende manieren.

Vakantie vlechten + inspiratie

Before and after

Haarmasker maken voor dof en 
beschadigd haar.

Musthaves voor je haar

Winactie!

InhoudsopgaveNieuw! 
volg de

masterclass

Als je haar maar goed zit!
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De dubbele 
haarbandvlecht in 
5 simpele stappen!

1 Maak een scheiding van het midden .

2 Pak een pluk van de zijkant vandaan en 
         deel die door 3 gelijke strengen.

3 Maak 2 knopen voordat je haar bij 
          gaat pakken.

4 Pak Langzaam haar bij tot je niet meer 
         verder kunt.

5 Maak het haar vast aan de zijkant met 
         een elastiek en haar klem.
 

De dubbele haarbandvlecht is een bijzonder en 
mooi kapsel voor school gaande kinderen! 
Het is niet alleen een super mooi kapsel het helpt je 
ook je haren uit het gezicht te houden.  

Zelf de haarband 
vlecht maken       

De haarbandvlecht bij jezelf maken is natuurlijk 
een stukje moeilijker dan waneer je het bij iemand 
anders doet. Als je van plan bent om de prachtige 
haarbandvlecht te maken probeer dan boven-
hands te vlechten. De haarbandvlecht ziet er dan 
een stuk mooier uit! Als je de haarband vlecht bij 
jezelf wilt maken is het echt belangrijk om goede 
scheidingen te maken en het haar moet goed 
uitgekamt zijn. Het is natuurlijk lastiger om een klit uit 
je haar te halen als je al bezig bent met vlechten.
 
 

1 Kam het haar goed uit. 

2  Maak een scheiding van oor tot oor en doe de 
          rest van het haar in een paardenstaart. 

3  Houd je hoofd een klein beetje scheef en pak 
          met beide handen een plukje haar. 

4 Deel het haar in 3 gelijke strengen en vlecht het 
          haar tot het volgende door. 

5  Maak het haar vast met een rubber elastiekje

 

Haarband
vlecht
Deze vlecht wordt een van de populairste 
vlechten ter wereld genoemd,  
Er worden wel duizenden video’s van deze 
speciale vlecht gemaakt over de hele wereld!

Probeer 
bovenhands 
te vlechten.

VLECHTEN IN 5 STAPPENVLECHTEN IN 5 STAPPEN
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Makkelijke haarbandvlecht 
Zonder in te vlechten

De stappen hiernaast laten je 
zien hoe je een haarbandvlecht 
maakt op een makkelijke ma-
nier. Deze vlecht hoef je niet in 
te vlechten wat het al een stuk 
eenvoudiger maakt. De plaat-
jes laten je precies zien hoe je 
deze prachtige vlecht bij jezelf 
kunt maken. Je bepaald zelf 
hoe breed je de vlecht wilt heb-
ben. Heb je last van pluizig haar 
dan kan je het haar een beetje 
vochtig maken.

Als je haar maar goed zit!

  Een vlecht 
zonder in te        vlechten
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En dat is natuurlijk heel fijn want je wilt wel dat je 
kind er goed uit ziet op school. Dat andere ouders 
zeggen “Hee dat meisje heeft leuk haar!” Er is ge-
noeg keus voor je dochtertje, nichtje of buurmeisje. 
Want zeg nou zelf de eenvoudige paardenstaart 
wordt ook zo saai. 
Je kunt  eenvoudige haarcreaties snel en makkelijk 
op pimpen door er een leuke klem of strik in te doen. 
Wij hebben natuurlijk een aantal voorbeelden van de 
leukste back to school kapsels op een rijtje gezet.

De kinderen gaan weer 
naar school dus tijd 
voor een nieuw kapsel! 
Back to school kapsels 
zijn makkelijke kapsels 
die je snel en eenvoudig 
zelf kunt maken.Kapsels

Back to
    School
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Kapsels
           Back to
    School

Messy knot

Messy visgraat

Visgraatvlecht Cornrows

Hanenkam

Weavy hearHalflang gestyled

Los vlechtje

2 losse vlechtjes
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De visgraatvlecht kun je echt op verschillende 

manieren maken. En dat weten fashion desig-

ners want de visgraat vlecht word vaak over de 

rode loper gestuurd. Niet alleen de eenvoudige 

visgraat - vlecht is hot maar de messy visgraat-

vlecht gaan we dit jaar steeds vaker zien!

Zo maak je de 
eenvoudige 
visgraatvlecht.
Wat heb je hiervoor nodig? 

1 Kam 
2 Plantenspray 
3 Elastiek

Stap 1 
Je kamt het haar helemaal uit tot er geen klitten meer in 
het haar zitten. Daarna bepaal je hoe je de visgraatvlecht 
in je haar wilt hebben. Zo kun je de visgraatvlecht aan 
de zijkant maken of je laat de visgraatvlecht mooi in het 
midden hangen.

Stap 2 
Mocht je last hebben van pluizig haar dan gebruik je een 
plantenspray om het haar een klein beetje vochtig te 
maken. Zo krijgt je visgraatvlecht een mooier effect en 
blijft ze langer in je haar zitten. 
Je verdeelt het haar in 2 gelijke plukken.

Stap 3 
Pak een plukje haar vanuit de buitenkant van links of 
rechts en sla het bovenlangs naar de andere kant. Pak 
het nieuwe plukje samen met de rest van dat deel van je 
haar en trek de streng goed aan. Herhaal de vorige stap 
op dezelfde manier, maar nu vanaf de andere kant. Blijf 
net zo lang de stappen herhalen totdat je vindt dat de 
vlecht lang genoeg is. Voor een fijne visgraatvlecht maak 
je de plukjes zo dun mogelijk. Wil je een grovere visgraat-
vlecht? Maak de lokjes dan wat dikker.
 

Stap 4 – de finish
Als je de vlecht lang genoeg vindt dan maak je de vis-
graatvlecht goed vast met een elastiekje. Spray er wat 
haarlak over zodat de vlecht goed blijft zitten. Je kunt 
de visgraatvlecht natuurlijk een beetje opvrolijken door 
er bijvoorbeeld een haarstrikje in te doen of een ander 
accessoire, het is natuurlijk wat je zelf het leuks vind om 
in het haar te doen.

 

Extra tips voor een 
mooie visgraatvlecht

 
Kam het haar goed uit voordat je de visgraatvlecht 
gaat maken.
Gebruik een haarserum om pluizig haar te voorko-
men.
Verdeel het haar door 2 gelijke delen zo krijg je een 
heel mooie visgraatvlecht.
Voor een slordige visgraatvlecht kam je het haar 
door met je handen.
Je kunt de vlecht opleuken  met een leuk strikje lintje 
of iets anders dat je in het haar kunt plaatsen.

De prachtige 
visgraatvlecht 
voor de modebewuste vrouw!

De visgraatvlecht 
is een modieus 
kapsel voor een 
modebewuste 
vrouw. De mode-
bewuste vrouw 
weet wat mooi en 
goed is voor haar. 
De visgraatvlecht 
laat deze vrouw 
de hele dag stra-
len en dat is maar 
goed uit want wie 
wil er nu niet goed 
uitzien?
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  Vier Stappen  die helpen bij      ‘t maken           van de   Visgraatvlecht

1

2

3 4

Verdeel het haar in 2 
strengen.

Neem het haar over. Vlecht de 
visgraatvlecht af

Pak haar vanuit de zijkant.
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De haardonut heb je in verschil-
lende kleuren en maten en dat 
is maar goed ook. Zo kan elk 
haartype en - kleur een donut 
gebruiken. Het zou natuurlijk 
raar zijn als je een zwarte donut 
gebruikt op blond haar.

Je kunt verschillende combina-
ties maken met de haardonut. 
Je kunt er natuurlijk een snelle 
knot van maken een sjieke of 
juist een slordige knot. De haar-
donut kun je gebruiken voor 
verschillende gelegenheden. 
Heb je bijvoorbeeld een be-
langrijke afspraak of sollicitatie 
dan is de haardonut ideaal.

Haar opsteken 
met een donut 
We zien het steeds vaker mooie strakke en stijlvolle 
knotjes die je een glamorous look bezorgen. Deze 
knotten worden dan ook gemaakt met de bijzondere 
haardonut.
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De waterval vlecht is een variatie op de Franse vlecht. Deze vlecht ziet 

er stijlvol uit en is geschikt voor diverse gelegenheden. De waterval 

vlecht lijkt moeilijk, maar het valt best mee. Als het je lukt, kom je goed 

voor de dag met deze hippe vlecht. De waterval vlecht is een van de 

populairste vlechten van dit moment. Je kunt met de waterval vlecht 

verschillende watervalvlecht combinaties maken. Zo kun je de water-

val vlecht ook maken met mooie pijpenkrullen er tussen en dat zorgt 

voor een sprookjesachtige look . Het is makkelijk, stijlvol en het ziet er 

ook nog eens superleuk uit Net als de haarband vlecht is de waterval 

vlecht een trendsetter voor jong en oud! Deze waterval vlecht maak je 

look helemaal af.

Je kunt de watervalvlecht gemakkelijk bij jezelf maken!

Waterval 
         Vlecht 
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zo doe je dat:

Waterval 
          Vlecht 
 1.

   
Verdeel het haar in 3 gelijke strengen.

 2.
   

Maak het eerste knoopje en pak alleen haar 

  bij vanuit de onderkant. ( Dus GEEN haar 

  vanuit de bovenkant pakken)

 3.
   

Laat de onderste haarsteng steeds vallen zo

	 	 	krijg	je	een	watervaleffect.

 4.
   

Herhaal stap 1 tot en met 3 ook aan de andere

   zijde van het hoofd.

Maak het haar vast et voilà je hebt een waterval 
vlecht gemaakt.
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  Ga je weleens   
op Vakantie en 

weet je niet wat 
je met je Haar 

aan moet?
Ongeveer 1 op de 3 vrouwen heeft geen idee wat ze met hun 

haar aanmoeten. En dat is eigenlijk ook niet zo heel gek. Want 

na een tijdje word je de paardenstaart ook wel beu of heb je geen 

zin meer om los haar te dragen. Omdat het haar toch alleen 

maar in de weg zit. Op vakantie willen wij vrouwen er leuk  uit 

zien. Even geen werk maar juist de ontspanning waar we weken 

of zelfs maanden op hebben gewacht. We willen lekker uit eten 

of juist een evenement bezoeken. Opsteekkapsels zijn ideaal 

voor op vakantie zo zie je er niet alleen superleuk uit, je hoeft je 

de rest van de dag ook niet af te vragen of je haar nog goed zit 

want dat zit zeker goed!

Als je haar maar goed zit!

1. De overslagvlecht
2. Vlecht knot

3. Gedraaide watervalvlecht
4. Weavy haar

5. 3 dubbele vlechtknotjes
6. Messy knot

7. Visgraatvlecht
8. De haarbandvlecht

De 8 
populairste

vakantie
kapsels!

Al deze vlechtkapsels 
vind je in het boek 
vlechten doe je zo!

klik hier voor 
meer info
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De 8 
populairste

vakantie
kapsels!

1. De overslagvlecht

3. Gedraaide watervalvlecht

2. Vlecht knot

4. Weavy haar

5. 3 dubbele vlechtknotjes

7. Visgraatvlecht

6. Messy knot

8. De haarbandvlecht

“Opsteekkapsels zijn ideaal voor op vakantie zo zie 
je er niet alleen superleuk uit, je hoeft je de rest van 
de dag ook niet af te vragen of je haar nog goed zit 

want dat zit zeker goed!”
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Jou haren bepalen hoe je er 
uitziet. Het is niet altijd mooi 
om lange lokken te hebben 
of juist een korte coupe het 

ligt natuurlijk heel erg aan je 
gezicht. Veel vrouwen willen 
na een aantal jaar graag wat 

anders. Je kan denken aan 
een ander kleurtje, perma-
nentje, pony, boblijn. Er is 

genoeg keus om een nieuw 
kapsel uit te zoeken. Je kunt 

zelfs nieuwe kapsels uit 
proberen zonder het haar 
af te knippen of te verven. 
Als je stijl haar hebt, kun je 
mooie krullen maken. Heb 
je krullen dan kun je ervoor 

kiezen om het haar te stijlen.

Before  After& Voor extensions na extensions. 

Een van de makkelijkste manieren om lang haar te krijgen zijn natuurlijk 
haarextensions. Het geeft extra volume waardoor je zelfverzekerder in je vel zit.
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Popzangeres Rihanna houd ook 

van transformaties en dat kun je 

zelf heel goed zien. Rihanna heeft 

elke maand wel een anders kapsel 

en waarom zou ze het ook niet 

doen werkelijk alles staat haar. De 

zangeres ruilt haar lange lokken het 

ene moment in voor een stoer rock 

kapsel en het ander moment laat ze 

haar lokken weer groeien en kleurt 

ze het haar felrood. Niet iedereen 

heeft zo veel lef als Rihanna. En 

als je denkt dat haar haren zo snel 

groeien dan heb je het mis. Je kan 

je haar laten weaven zodat je een 

paar maanden lang haar , en een 

ander kapsel hebt.

Rihanna brak wereldwijd door met haar debuutsingle Pon de Replay, dat in veel landen de top vijf behaalde en 

bracht niet lang na debuutalbum Music of the Sun het tweede album A Girl Like Me met SOS als leadsingle uit, 

dat een nog grotere hit werd. In 2007 bracht ze het album Good Girl Gone Bad uit met Umbrella als eerste single, 

dat in vele landen in de nationale hitlijsten piekte. Vervolgens kwamen de albums Rated R. in 2009, Loud in 2010, 

Talk That Talk in 2011, en Unapologetic in 2012 uit. In totaal heeft de zangeres wereldwijd dertig miljoen albums en 

120 miljoen singles verkocht. In Nederland en Vlaanderen is Diamonds haar succesvolste single. 

- bron: wikipedia -

Rihanna houd ook van transformaties

Rihanna 
     is dol op  
Kapsels 
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Elke vrouw heeft er weleens 
last van pluizig haar en dan 
vooral in de winter. JE probeert 
er echt van alles aan te doen 
maar het wil niet altijd helpen 
wat je doet. Een perfecte oplos-
sing tegen dof en pluizig haar 
is een maskertje gemaakt van 
natuurlijke producten. Een haar-
masker kun je thuis zelf maken. 
De ingedrienten die je ervoor 
nodig hebt kun je in de dichtst-
bijzijnde supermarkt kopen.
 
Stap 1 
Pak een doorzichtig bakje zodat je beter 
kunt zien wat je aan  het  doen bent. Dan 
voeg je de 2 eieren samen en klop je ze 
goed door elkaar zodat je een kleur krijgt. 
Hiervoor kun je gewoon een vork gebrui-
ken.
  
Stap 2 
Je kunt nu rustig de rest van je ingre-
diënten toevoegen doe dit stap voor 
stap . Roer de honing rustig door  in het 
eimengsel. Dit geldt hetzelfde voor de ar-
ganolie en olijfolie. Als alle ingrediënten 
toegevoegd zijn bij het eimengsel, roer 
je net zo lang door tot je een egaal haar-
masker krijgt.

 

Stap 3 
Gebruik een droge handdoek om je nek 
heen zodat het masker niet op je kleren 
komt.  Mocht je dat irritant vinden zorg 
dan dat je oude kleren aantrekt want olie 
gaat niet zo snel uit je kleren dus doe 
NIET je nieuwste kleding aan.
 
Stap 4 
Verdeel het masker goed door heel het 
haar, zo kun je een scheiding in het mid-
den maken zodat je aan beide kanten 
evenveel in kunt doen. Wrijf het masker 
goed door het haar. Belangrijk is dat je 
goed de puntjes meeneemt.
  
Stap 5 
En nu is het afwachten Het duurt wel een 
tijdje voordat je haarmasker goed intrekt. 
Houd rekening tussen 2 a 3 uur. Na die 
tijd kam je het haar goed

Benodigheden:
2 eetlepels Honing (voor kort 
haar is 1 voldoende) 
2 eieren 
2 eetlepels olijfolie 
2 eetlepels arganolie 
  (Marokkaanse olie) 

DOE-HET-ZELF

Maak zelf je 
haarmasker 
voor dof en 
pluizig haar

http://haarinvlechten.com/wp-content/uploads/2013/07/argan-olieeee.jpg
http://haarinvlechten.com/wp-content/uploads/2013/07/olijf-olie.jpg
http://haarinvlechten.com/wp-content/uploads/2013/07/honing.jpg
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VLECHTEN IN 5 STAPPENVLECHTEN IN 5 STAPPEN

Musthaves  
voor je 
haar!

WINACTIE!

GRATIS 

Vlecht Pakket 

t.w.v. €97,-

Dan maak jij kans op 
een GRATIS vlecht pakket 

t.w.v. €97,-! 
Welke vlecht word ook wel de Dutch braid genoemd.?
A De opvlecht 
B De visgraat vlecht 
C Twistvlecht

Het antwoord kun je geven door deze link te klikken. 
http://haarinvlechten.com/contact/  Met als onderwerp Winactie!!
De winnaar word vanzelf gemaild.

1 stijltang 6 haarspray 11 haarklem 
2 krultang 7 haar mouse 12 arganolie 
3 föhn 8 plantenspray 13 haardonut 
4 kam 9 Serum 14 strik 
5 elastieken  10 Schijfspelden 15 rubberen elastiekjes 

Weet jij het antwoord 
op de volgende vraag? 

http://haarinvlechten.com/contact/
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Meer weten? 
Klik hier

voor alle

informatie!

Jouw Motivatie

Met Easy E-Zine! maak eenvoudig je eigen online magazine!

MAAK JE EIGEN ONLINE MAGAZINE EN 
ONTDEK HOE JE VEEL MENSEN KUNT 
BEREIKEN, JE CONVERSIES EN ZELFS 

JE INKOMEN KUNT VERHOGEN !

Wil Jij Net Zo’n Online Magazine als Deze?

AAN HET EINDE VAN DIT PROGRAMMA:

4 Heb je alle inspiratie voor je eigen e-Magazine en een gedetailleerd plan om uit te voeren

4 Weet je hoe je artikelen kunt verzamelen en met wie en hoe je kunt  
 samenwerken

4 Weet je hoe je d.m.v. Indesign, Pages of Word je magazine 
 kunt creeëren

4 Weet je hoe je je e-Magazine moet publiceren en verkopen

4 En krijg je als super bonus een aantal kant-en-klare templates,  
 zodat je meteen kunt beginnen.

http://heleenverkerk.nl/online-magazine/

