WERKBESCHRIJVING - Botanisch vloerkleed

Liza: “Voor dit project ging ik aan de slag met Flaxkoord. Dit is gemaakt van 100% jute. Een natuurlijk materiaal wat in een
koord is gedraaid en het is zeer geschikt is om stoere projecten mee te maken zoals b.v. een plantenhanger. Voordat ik
met het Flaxkoord aan de slag ging liet ik mij inspireren door de Botanische trend waar dit materiaal volledig in past. De
Botanische trend is al een tijdje aan de gang. Meer planten in huis en het gebruik van natuurlijk materialen die we ook nog
kennen vanuit de jaren 70, maar dan vertaald naar nu. Het idee voor een Flaxkoord vloerkleed was geboren”.
Benodigdheden voor een kleed van ongeveer 118 x 84 cm
2 klossen Flaxkoord 3,5 mm Kleur 856
2 bollen Schachenmayr Originals Journey Kleur 00072
Haaknaald nr. 8
Werkwijze:
Haak 97 lossen en 1 keer losse.
Draai het werk en start het patroon in vasten.
Om jullie een zo duidelijk mogelijk beeld te geven, maakte ik een
filmpje (zie website). In het filmpje laat ik zien hoe ik tussen het
Flaxkoord de Schachenmayr Journey meehaak d.m.v. de tapestry
techniek.
Het patroon bestaat uit vasten, alleen haak ik de ene toer via de
voorkant en de volgende toer haak ik de vasten via de achterkant.
Zo heb ik geprobeerd het patroon zo goed mogelijk uit te laten
komen.
Het patroon wat ik maakte, is 4 keer herhaald waardoor er een afmeting is ontstaan van ongeveer 118 cm x 84 cm. Je kunt
het patroon naar eigen wens verbreden of verlengen.
Toen het vloerkleed klaar was, haakte ik rondom een rand vasten voor een mooie afwerking.
Het Flaxkoord is misschien wat stugger dan een ander materiaal, maar het is zeker de moeite waard om te gebruiken voor
het maken van een vloerkleed.
Om het vloerkleed compleet te maken, maakte ik tassels/klosjes aan beide kanten van het kleed.
Ik knipte per tassel/klosje 4 stukjes Flaxkoord van 30 cm. Deze leg je bij elkaar en vouw je samen dubbel.
Je haalt ze d.m.v. de haaknaald door de lussen van een vaste.
Je haalt daarna uiteinden door de lus en trekt het geheel stevig aan
(zie foto).
Voor mijn vloerkleed maakte ik 19 tassels/klosjes voor 1 kant en als tussenruimte sloeg ik 2 vasten over.
Veel haakplezier!

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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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Dit patroon is een onderdeel van een vloerkleed.
Om de gewenste afmeting te haken, herhaalt u het patroon zo vaak u wilt.
Voor een afmeting van ongeveer 118 x 84 cm herhaalt u bovenstaand patroon 4 keer.

Patroon voor een Botanisch vloerkleed

breedte patroon ongeveer 118 cm
hoogte patroon ongeveer 21 cm

breedte ongeveer 23 cm
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