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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com 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.

Tijdens een inspirerende lunch kregen wij, het CraftKitchen team, de vraag om een kersthanger te maken. 
Dat is een leuke uitdaging!

Maar eerst wil ik graag iets meer vertellen over de lunch, het is zo leuk om met elkaar te gaan zitten, diverse 
materialen en “tools” te bekijken en dan maar brainstormen, wat kunnen we hier mee, wat zijn de 
mogelijkheden. Nou ik kan je zeggen dat het bij iedereen meteen enthousiast gaat borrelen. 

Bij mij ontstond meteen het idee om iets met foto’s en borduren  te doen. PhotoFabric is geweldig, 
je kan hier mee meteen op stof printen, super handig!!

Voor de kersthanger heb ik 3 foto’s gekozen, 2 daarvan heb ik in het najaar gemaakt en één is echt 
een kerst foto. Door de foto’s eerst op de stof te printen en daarna op de stof te borduren creëer je 
een nog persoonlijker plaatje. Je kunt beide kanten borduren of alleen de voorkant. De borduurring 
geeft de hanger een mooi kader.

Leuk om de hanger in de kerstboom te hangen maar zeker ook leuk om een hanger te maken waar je het hele hele jaar 
van kunt genieten.

Gebruik de foto’s uit het patroon of gebruik je eigen foto. Laat je fantasie qua borduren lekker gaan, alles kan en alles 
mag.

Benodigdheden:
PhotoFabric artikelnummer: 013.10601013
Borduurring 10,5 cm doorsneden (de kleinste maat) 
DMC borduurgaren in diverse kleuren. 
Borduurnaald met punt (neem een niet te dikke naald anders maak je gaten in de stof)
Naaigaren
Printer
Schaar 

Werkwijze:
Leg het printpapier met stof in de printer, kijk voor de instructies op de verpakking van PhotoFabric..
Selecteer een foto, print de foto op de stof. 
Laat de inkt drogen, was de stof en laat het drogen. Strijk de kreukels uit de stof.

Span de stof in de borduurring. Zorg dat het te borduren deel in het midden zit.
Kijk nu goed welke lijnen, vormen en delen je wilt accentueren.

Gebruik dezelfde kleuren borduurgaren van de foto of accentueer delen juist met andere, (contrasterende) kleuren.

Ik heb bij dit borduurwerk vooral stiksteeken gebruikt maar je kunt natuurlijk allerlei borduursteken toepassen.

Afwerking:
Achterkant; 
-Geborduurde stof, teken de binnenring van de borduurring af op de stof. Knip de cirkel met 1.5 cm naad uit. Rijg met 
naaigaren en stiksteken over de cirkel. Vouw de stof langs de rijgdraad om, de goede kant naar binnen, zo krijg je een 
mooie cirkel.

-Achterkant vilt, teken de binnenste ring van de borduurring af op het vilt, knip de cirkel op de lijn uit.

Voorkant:
Knip de stof , terwijl de stof in de borduurring gespannen zit, op 1,5 cm tot de rand af. Span de stof nu aan de achterkant 
op, rijg hiervoor de rand door. Naai met een draad kriskras de randen naar elkaar toe, zorg dat de stof mooi strak zit.
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Leg nu de achterkant op de borduurring.

Speld de stof vast en naai de randen met kleine steekjes aan elkaar.

Sluit de buitenring om de binnenring heen en hang je hanger op of leg hem op een mooi plekje neer.

Veel plezier met maken en een fijne kerst.

Lidy

Lidy voor CraftKitchen december 2019
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