
WERKBESCHRIJVING - Ibiza beach bag 

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Marianne Dekkers- Roos van MaRRose - CCC in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn 
eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl 
zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Marianne: "Tassen heb je nooit genoeg", Liza zei het laatst al. Naast 'gewone' tassen, vind ik een rieten mand ook ideaal: 
vrijwel alles kan erin,  en ik heb altijd snel gevonden wat ik nodig heb. 
Vaak gebruik ik mijn rieten mand tevens voor m'n haak- en/of brei-projecten (en sjouw ze daarin overal met me mee).
Helaas ging mijn ooit-op-een-Franse-markt-gekochte exemplaar recent kapot, en 'moest' ik een nieuwe. Toen deze op mijn 
buro stond, bij toeval vlak naast de bolletjes Durable Cosy Fine (waarmee ik net een project had afgerond), was het idee 
om de mand op te leuken met deze heerlijk vrolijke kleurtjes snel geboren. Ik borduurde bloemen, maakte pompoms, en 
haakte om de hengsels van mijn mand heen, en deed dit als volgt”.

Benodigdheden:
Diverse kleuren "Durable Cosy Fine"
- Ivory (326), Raspberry (228), Lime (352), Mandarin (2197), 
Honey (2179), Rose (226), Baby Blue (2124), Coral (2190), 
Emerald (2135), Deep Red (317), Turquoise (371), 
Deep Fuchsia (238), Violet (272), Mint (2137);
- Stopnaald, 1 met scherpe punt (voor het borduren), 1 met 
stompe punt (voor het wegwerken van de hengsel-draden);
- Pompom makers (Clover, 2 sets - nummers 3124 en 3126);
- (houten) kralen
- Schaar
- Haaknaald 6 mm
- Rieten mand

Werkwijze:
Eerst borduurde ik alle bloemen, en deed dit precies zoals in het filmpje wat je terug vind op CraftKitchen.
Zoals je ziet: je bepaalt het midden van je bloem, komt met naald en draad van achter naar boven omhoog door je 
stof/riet heen, laat een grote lus bovenop liggen, en gaat vlak naast het midden weer naar achter met je naald; er blijft 
nu een lus aan de bovenkant van je werk over. Je steekt de naald weer van achter naar voren door de stof/het riet van 
de mand, precies op die afstand van het midden van je bloem, waar jij de rand van je blaadje(s) wilt hebben. Je steekt 
de naald door de lus die je zojuist bovenop je werk maakte en gaat óver de draad van de lus, vlák achter waar je zojuist 
de naald omhoog werkte, weer naar achter met je naald. Je zet hiermee als het ware je bloemblaadje vast en hebt nu het 
eerste bloemblaadje gemaakt. Herhaal dit net zo vaak totdat je bloemetje klaar is. Het is handig eerst de 1e vier 
bloemblaadjes elk steeds  recht tegenover elkaar te borduren. De volgende 4 blaadjes borduur je dan tussen twee 
blaadjes in - zo krijg je een mooi bloemetje met 8 blaadjes.

Tussen de bloemblaadjes, langs de buitenrand borduurde ik met een ándere kleur garen franse knoopjes.
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Vervolgens maakte ik mijn pompoms (in 2 kleuren). Ik gebruikte het filmpje wat je terug kan vinden op de website van 
CraftKitchen. Ik zette m'n pompoms vast met lange draden en die gebruikte ik meteen om m'n kralen op te rijgen. 
Daardoor kon ik nu m'n pompoms-met-kralen ook met een strikje vastmaken aan de hengsels van m'n mand. Dat laastste 
deed ik pas nadat ik met vasten om die hengsels met driedubbele draad (1x licht-, 1x donkerroze en 1x oranje) en 
haaknaald 6 had gehaakt.

Veel maakplezier!

Marianne xx
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