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

Dit patroon is ontworpen door Renata de Rover 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.

Maak de babykamer helemaal af met deze creatieve decoring! Brei/punnik de naam van de kleine en plaats hem in de 
ring, zodat het echt zijn of haar kamer wordt. Op deze manier zullen zelfs de muren van de kinderkamer in dezelfde stijl 
zijn als de rest van de aankleding! Uiteraard ook mogelijk in andere kleurencombinaties.

Benodigdheden
Durable Cosy extra fine, 58% katoen, 42% polyacryl, 50gr/180m, art. 010.80 kleur 2237 Charcoal
Durable Cosy, 50% katoen, 50% polyacryl, 50gr/66m, art. 010.65
 - Kleur 2237 Charcoal
 - Kleur 2239 Brick
 - Kleur 326 Ivory
 - Kleur 2192 Pale Pink
 - Kleur 2182 Ochre
Houten Ring 25cm, art. 012.HR25
Clover Pom-Pom Maker small, art. 086.3124
Prym Breimolen Comfort Twist, art. 022.624181
Lint satijn dubbelzijdig 25mm, art. 018.28300.25 kleur 987

Overige benodigdheden
IJzerdraad
Schaar

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Stap 1 (foto 1): Maak met de brei/punnikmolen van Prym een lang koord/piping  iets langer dan 1.5 meter. Met deze 
brei/punnikmolen gaat het een stuk sneller dan met de hand. Wel goed opletten dat de draad goed geleid wordt, anders 
krijg je een laddertje in je piping. 

Stap 2 (foto 2): Door het koord rijg je een dubbel ijzerdraadje.

Stap 3 (foto 3): Aan begin en het einde van het koord laat je het ijzerdraad iets uit steken zodat je later het kunt 
gebruiken om het vast te zetten aan de ring.

Stap 4 (foto 4): Leg een knoop aan het begin en einde van het koord.

Stap 5 (foto 5): Schrijf op papier de letters. Zo heb je een mal voor je letters. Buig je koord in het woord wat je wilt hebben.

Stap 6: Zet je letter vast aan de ring.

Stap 7 (foto 6,7,8,9): Maak met de Clover pom pom maker 13 pompons/bolletjes. Je maakt aan beide kanten 30 
omslagen. Zo worden de bolletjes allemaal even groot.
Als je het bolletje uit het apparaatje haalt pluis de draadjes dan uit met je vinger dan wordt het bolletje nog mooier.

Stap 8: Knoop de pompons aan de ring.
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