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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.

Op Pinterest kwam ik vaasjes tegen van metaaldraad. Mooi en minimalistisch, maar toch miste ik een beetje kleur. 
Gebruik je restjes garen en in een mum van tijd staan deze leuke vaasjes in de vensterbank. Ideaal voor je favoriete 
droogbloemen, maar met glaswerk in het midden zijn de vaasjes zeker ook geschikt voor verse bloemen. 

Benodigdheden
Durable Cosy fine, art. 010.67, kleuren: 326 Ivory,  
2179 Honey, 321 Navy, 2137 Bright Mint, 396 Lavender
Prym Breimolen Comfort Twist, art. 022.624181

Overige benodigdheden
Stopnaald met groot oog
Platbek tang
IJzerdraad
Schaar

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmetingen
Gele vaasje: 21x15cm (lengte koord ca. 94 cm)
Blauwe vaasje: 29x15cm (lengte koord ca. 110 cm)
Groene vaasje: 18x6cm (lengte koord ca. 70 cm)
Witte vaasje: 21x12cm (lengte koord ca. 105 cm)
Lila vaasje: 15x17cm (lengte koord ca. 90 cm)

Patrooninformatie en tips
Tip: Gebruik wat dikker ijzerdraad (ik gebruikte 1,2mm) om ervoor te zorgen dat je vaasje niet te licht wordt.

Werkbeschrijving
Stap 1 (foto 1,2): Maak met de brei/punnikmolen volgens de instructies een koord. De lengte hangt af van hoe groot je je 
vaasje wil maken, onder afmetingen kan je vinden welke lengte ik heb gebruikt voor ieder vaasje,  Als je koord af is, rijg 
dan het einde van je draad met een naald door de 4 lusjes van het koord en trek aan en stop het uiteinde van de draad in.

Stap 2: Knip een stuk ijzerdraad dat even lang is als het koord en rijg vervolgens het ijzerdraad door het koord heen. 

Stap 3: Buig het ijzerdraad en begin met het vormen van je vaas. Het ijzerdraad kan je buigen met je handen en zo een 
mooie vorm creëren, maak eventueel gebruik van een tang als hulpmiddel. 

Stap 4 (foto 3,4): Buig beide uiteindes van je ijzerdraad om, zodat er een haakje ontstaat. Verstop het haakje in het koord 
en knijp het haakje dicht. Schuif het koord er overheen, zodat het ijzerdraad niet meer zichtbaar is.
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