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

Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen 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 leren hangsysteem is naast dat ie handig is, een stoer accent voor je interieur. Door het natuurlijke materiaal past het 
in verschillende woonstijlen. Gebruik je het, net als ik, in je craftroom om je tools binnen handbereik te hebben? Of in de 
keuken om je hand- en theedoeken op te hangen. Of ook tof, met een wat robuustere tak als hangsyteem voor je mooiste 
jurkjes in de slaapkamer. 

Benodigdheden
ReStyle Leerband 120cm, art. 015.19000 kleur 975
Durable Schroefknoop 10mm, art. 020.1277 (6 stuks)
ReStyle D-ring 20mm, art. 016.10788.20 kleur 010 (2 stuks)

Overige benodigdheden
Mooie tak, ongeveer 70cm lang en 1,5cm dik
S-haken passend bij de dikte van de tak
Platkopschroevendraaier
Revolvertang
Stift of pen
Liniaal

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmeting
70 centimeter breed, 110 centimeter lang

Werkbeschrijving
Teken het leer af, aan de achterzijde, waar de gaatjes moeten komen. Dit doe je als volgt:
Teken aan de onderzijde op 1,5 centimeter een streepje en op 13,5 centimeter. Zet precies 
in het midden van de streepjes die je hebt gezet een stipje met pen (je band is 2 centimeter 
breed, dus het midden is op 1 centimeter. De stippen markeren de punten waar de gaatjes 
geknipt moeten worden.  
Aan de bovenzijde teken je op 1,5 centimeter, 3,5 centimeter, 11,5 centimeter en op 13,5 
centimeter een stip op dezelfde wijze als hierboven beschreven. 

Draai de revolvertang op een gaatje van 4,5 mm. Knip gaatjes op de stippen op het leerband.

Vouw het leerband aan de onderzijde dubbel, precies zo dat de gaatjes op elkaar zitten. 
Schroef de leerschroef open, doe deze door beide gaatjes en schroef deze met de 
schroevendraaier stevig dicht.

Herhaal hetzelfde voor de bovenkant, schuif de D-ring over het leerband voordat je de 
schroeven erin doet. 

Schuif de tak door de onderste lussen.

Hang het hangsysteem aan de D-ringen op, bijvoorbeeld met behulp van een schroefhaakje in 
het plafond of aan de muur.

Haak aan de stok de S-haken en hang er je favoriete tools of doekjes aan. 


