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

Dit patroon is ontworpen door Mieke Til 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.

Dit leuke zonnebril koord is de musthave voor deze nazomer! Raak jij je zonnebril steeds kwijt of moet je deze steeds 
terugzoeken op de bodem van je tas? Kies dan je twee favoriete kleuren Durable Coral mini en ga aan de slag met dit 
vrolijke zonnebril koord.

Benodigdheden
Durable Coral mini, art. 010.71 kleuren 396 Lavender, 2180 Bright Yellow
ReStyle Zonnebril lusjes transparant, art. 015.15902 (2 stuks)
Kumihimo Eindkap Sluiting, art. 045.1012 (2 stuks)
Kumihimo Ringen, art. 045.1005  (2 stuks)
Gütermann Textiellijm, art. 002.639820

Overige benodigdheden
Schaar
Tang

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmetingen
Lengte 75 centrimeter
Breedte 1,5 centimeter

Gebruikte knopen
Festonknoop: De festonknoop is de beginknoop waarmee het garen aan het ringetje wordt bevestigd. Vouw het koord 
dubbel en vouw de lus over het ringetje heen naar achteren. Haal de twee koordeinden dan door de lus heen en trek de 
draden strak aan (zie foto 1).

Halve weitasknoop met twee kleuren: Neem je lila draad en leg deze met het midden onder je twee draden (zie foto 2). 
Neem je linkerdraad en leg deze dan over de twee middelste draden en onder de rechterdraad (zie foto 3). Neem dan 
je rechterdraad en leg deze onder de twee middelste draden en haal door de gemaakte lus. Trek aan. Neem nu je gele 
draad en bevestig deze op dezelfde manier. Ga nu weer verder met de lila draden en blijf de twee kleuren zo met elkaar 
afwisselen (zie foto 4 en 5).

Patrooninformatie en tips
Tip 1: Kies zelf de juiste lengte voor jouw zonnebril koord. Ik heb gekozen voor een totale lengte van 75 cm. Zo kan het 
koord makkelijk over mijn hoofd, maar hangt deze niet te laag als ik mijn zonnebril afzet. 

Tip 2: Rol de lange draden op, hierdoor kan je vooral in het begin veel makkelijker en sneller knopen (zie foto 6).

Werkbeschrijving (zie laatste pagina voor instructiefoto’s)

Stap 1: Knip één stuk garen van 200 centimeter (kleur maakt niet uit) en twee stukken van 550cm (één draad van iedere 
kleur).

Stap 2: Vouw het stuk garen van 200 centimer dubbel en bevestig deze aan het ringetje met een festonknoop.

Stap 3: Neem nu beide stukken van 550cm en begin met het maken van halve weitasknopen in twee kleuren. Ga hiermee 
door tot je een lengte hebt bereikt van ca. 70 cm. Inclusief lusjes wordt het zonnebril koord dan totaal 75 cm lang.

Stap 4: Om de afwerking van het zonnebril koord zo mooi mogelijk te maken heb ik uiteindelijk gekozen om het koord af 
te werken met eindkapjes. Knip de draden aan de onderkant hiervoor kort af en fixeer met een beetje textiellijm, zodat de 
uiteindes niet los raken.

Stap 5: Aan de bovenkant waar je bent begonnen bent met knopen maak je het ringetje een klein beetje open met je 
tang en schuif je het koord er af. Bevestig dan de eindkapjes aan de ringetjes. Druppel vervolgens een beetje lijm in de 
eindkapjes en aan beide uiteindes van het koord en duw het koord dan voorzichtig in de eindkapjes. Houd dit een tijdje 
stevig vast, zodat de lijm alvast iets kan opdrogen.

Schuif je koord vast aan je favoriete (zonne)bril!
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Instructiefoto’s
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