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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com 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.

Lidy: “Een kerst challenge, dit keer werden wij uitgedaagd om met voor geselecteerde materialen een 
project voor de Kerst te bedenken. Wat een leuke uitdaging!  Vol spanning maakte ik het doosje open, wat zou er 
in zitten? Het was een verassingspakket met van alles en nog wat, band, garen, lint, metalen ringen etc. Super leuk 
maar wat moest ik uit mijn confort zone qua kleur! Er borrelde al snel verschillende ideeën op maar de wandhanger 
sprong er boven uit. Een mooie hanger met een touch of Gold”. 

Benodigdheden:
- 2 metalen ringen 10cm doorsnede
- 1 goudkleurig belletje
- Klein stukje kerststerren lint groot (1 ster)
- Durable Glam Ivory 326
- Durable Glam Cream 2172
- Durable Double four Ivory 326
- Durable Double four Ochre 2182
- Lint met gouden sterretjes, 50 cm
- Clover tassel maker large
- Haaknaald 4,5
- Stopnaald

Werkwijze:
Maak van de Double four en Glam de kwastjes, Tassels van 7 cm. Gebruik hiervoor de tassel maker van Clover.
1 x tassel Ochre wikkel 10 x.
2 x tassel Double four Ivory en Glam Cream neem 2 draden te gelijk en wikkel 5 x.
2 x tassel Double four Ivory en Glam Ivory neem 2 draden te gelijk en wikkel 5 x.

Haak 1 ring om in vasten met Double four Ochre en 1 ring met Double four Ivory.
Hecht aan en haak vasten tot de ring helemaal bedekt is. Ondertussen haak je als je bijna op de helft bent de tassels 
mee. Begin met de Ivory haak 3 vasten, haak met de volgende vaste de Ivory / Cream tassel mee, haak 3 vasten, haak met 
de volgende steek de Ochre tassel mee, haak 3 vasten, haak met de volgende vaste de Ivory/ Cream tassel mee, haak 3 
vasten en haak met de volgende vaste de Ivory tassel mee. Haak de ring verder rond met vasten.
Sluit af met een halve vaste en hecht 1 draad af en laat 1 lange draad hangen. Rijg het belletje op de lange draad en zet 
deze in het midden van de ring vast met een enkele knoop. Maak de draad in het midden aan de ander kant vast met 
behulp van een stopnaald.

Haak nu met vasten de andere ring om met Double four Ochre. Sluit af met een halve vaste en hecht 1 draad af en laat 1 
lange draad hangen.

Knip met behulp van de tasselmaker  de franjes. Zet de tassel maker in de middelste stand en wikkel de draden Double 
four en Glam er om heen, knip ze aan 1 kant door. Je hebt nu draden van 39 cm. Bevestig de draden per 2 aan de ring.
Neem 2 draden, vouw ze dubbel, steek je haaknaald in de buitenste lus van een steek en trek de draden er door heen, 
trek nu de 4 draden door de lus op je haaknaald en trek aan. Sla 1 steek over en bevestig de andere franjes volgens 
kleurschema.
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Franjes
2 x Ivory / Ivory
2 x Ivory / Cream
2 x Ochre / Cream
3 x Ochre
2 x Ochre / Cream
2 x Ivory / Cream
2 x Ivory / White

Neem 1 gouden ster, rijg er een lange draad, Glam Cream, van onder naar boven doorheen. Maak de 
draad vast met een steekje boven aan de ster. Maak de draad in het midden vast aan de bovenkant 
van de ring. Zorg dat de ster in het midden hangt. 

Maak de ringen nu aan elkaar vast met de lange Ochre kleurige draad die nog aan de ring hangt. Werk hem aan de 
achterkant van de ring weg.

Neem een stuk lint met gouden sterretjes van 50 cm. Vouw het dubbel en leg er vlak onder de uiteinde een knoop in. 
Naai het lint vast boven aan de witte ring.

Je kerst hanger is klaar. Zorg bij het ophangen dat de goede kant naar voren hangt.

Een fijne kerst,
Liefs Lidy


