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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Lidy: “Je komt ze overal tegen, geweven wandhangers in alle maten en vooral met heel veel franjes. Zo tof om die aan de 
muur te hebben. Weven stond niet echt op mijn craft verlanglijstje maar toen ik met dit grote weefraam mocht werken 
werd ik al snel enthousiast. Ik zag het al helemaal voor mij, lekker werken met Chunky garens. Ik maakte hem van 
allerlei nieuwe en aangebroken bolletjes die over zijn van vorige projecten. Voor de grotere delen en franjes gebruikte ik 
de nieuwe bollen maar voor de smallere strepen kan je mooi je “leftovers” gebruiken. De wandhanger bestaat uit geweven 
strepen van vooral garens, wol, acryl, katoen maar er zitten ook bandjes/lintjes tussen om nog meer verschillende 
structuren te krijgen. Leef je lekker uit, begin en laat ontstaan, ik heb er van genoten”.

Benodigdheden:
- Weefraam Restyle
- (Grote) weefnaald
- Schaar 
- Diverse garens, ik gebruikte: 
- Durable Chunky
- Durable Cosy
- Durable Double four
- Rowan Silk haze
- Schachenmayer Merino super Big Mix
- Rowan big wool
- Katoenen Bandjes Lianne, Linnen look
- Keperband 

Werkwijze:
Span je weefraam op, op de website van Craftkitchen vindt je een link naar het instructie filmpje waarin wordt uitgelegd 
hoe je dat kan doen. 

Omdat ik met wat dikkere garens ga weven heb ik steeds 2 gleufjes overgeslagen bij het inrijgen (foto 1 en 2) in plaats van 
elk gleufje te gebruiken. 

Als je het weefraam hebt ingeregen dan kan je beginnen, verzamel alle bollen wol en bandjes die je wil gebruiken. 
Kies je eerste bolletje, neem een lange draad, ik vind de weefnaald fijner om mee te werken dan een weef at, doe de draad 
in de naald (foto 3).           

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.
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Ik werkte steeds met een dubbele draad. De Rowan Silk Haze is veel dunner garen, deze heb ik 4 dubbel gebruikt. 

Begin nu de draad tussen de spandraden door te weven. Zorg dat je je de draad niet te strak aantrekt, geef de draad aan 
het begin en einde wat ruimte. Als je aan de andere kant bent zorg dan dat de draad met een boogje tussen de draden ligt 
(foto 4). Druk nu met de kam de draden aan (foto 5 en 6). Dit voorkomt dat je te strak gaat weven, je werk blijft zo mooi 
recht.  

Omdat je een wandhanger met Chunky effect wil hebben hoef je de draden niet strak aan te drukken. Maak je b.v een 
kussenhoes dan is het wel belangrijk om de draden stevig aan te drukken om een dichte structuur te krijgen.

Begin een nieuwe draad met een stukje overlap van de vorige draad.

Na een paar toeren kan je franjes bevestigen. Knip hiervoor draden die 2 x zo lang zijn als de lengte van je franje, vouw de 
draad dubbel, haal de lus onder de spandraad door, trek de uiteinde door de lus, trek de draad aan. De lange draden kan 
je met de hand knopen, de korte draden kan je met behulp van een haaknaald vast knopen. Varieer in de lengtes van de 
franjes.
Het band kan je ook met de weefnaald tussen de spandraden door weven, ik heb de uiteinde aan allebei de kanten 
gewoon af geknipt en uit laten steken.

Nadat het weven klaar was heb ik lange franjes aan de onderkant vastgemaakt aan de spandraden.

Aan de bovenkant heb ik een weeflat van het weefraam geweven, dit wordt de ophang lat.

Maak nu de onderkant van je werk los van het weefraam. Knip de spandraden door en knoop ze 2 aan 2 met een dubbele 
knoop vast. Doe dit niet te strak maar ook zeker niet te los. Zorg dat je weefwerk mooi op zijn plek blijft liggen.

Maak nu de bovenkant los, draai het werk voorzichtig om, knip de spandraden door en knoop ze 2 aan 2 vast op de 
achterkant van de platte kant van de lat.

Knip eventueel de franjes gelijk, als de draden wat kronkelen kan je je weef werk eerst (in de badkamer) ophangen en de 
franjes met de plantenspuit nat maken om ze uit te laten zakken. 
Hang je weefwerk op een mooi plekje aan de muur.

Veel plezier met het weven van je wandhanger.

Liefs Lidy
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