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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.

Deze keer bedacht ik een leuke, simpele DIY voor jullie. Gepunnikte krakelingen in zoete pastelkleurtjes. Geïnspireerd 
door een magische sprookjeswereld, vol met snoepkleurtjes… De mogelijkheden zijn divers. Punnik een kleine krakeling, 
als broche voor op je trui, of een heleboel voor een wandhanger of een mobile. Plak er 1 op een notitieboekje of op een 
kaartje. Of hang er eentje als versiering aan een cadeautje. Superfeestelijk toch?

Benodigdheden Krakelingen
Durable Coral mini, art. 010.71
Kleuren: 239 Fresia, 223 Rose Blush, 2208 Sand, 2209 Camel,  
279 Pearl, 2195 Apricot, 211 Peach, 309 Light Yellow,  
2136 Bright Mint, 203 Light Pink, 261 Lilac en 2172 Cream
Prym Breimolen Comfort Twist, art. 022.624181

Stevig maar buigzaam ijzerdraad
Stopnaald
Kniptang
Meetlint
Schaar

Benodigdheden Receptenboekje
Notitieboek met kartonnen kaft
Stempelkussen
Stempelletters
Textiellijm

Benodigdheden Broche
Brochespeld 19mm
Naald en draad

Benodigdheden Wandhanger
Tak van ongeveer 40 centimeter lang
Visdraad

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Werkbeschrijving
Werkwijze Breimolen
Stap 1: Klem de breimolen aan de tafel. Haal het gewichtje aan de onderkant eraf.
Stap 2: Haal met een stopnaald een draad door de breimolen van boven naar beneden. Haal de stopnaald eraf. Je hebt nu 
aan de onderkant het uiteinde van de draad hangen en aan de bovenkant de bol wol. 
Stap 3: Rijg de breimolen als volgt in: Leg je draad over de inkeping aan de bovenkant en rijg het door de boogjes aan de 
achterkant van de molen. Leg de bol wol op de grond naast je neer.
Stap 4: Zorg dat alle haakjes van de breimolen geopend zijn. Haak nu je draad door het eerste haakje en draai zachtjes 
aan de zwengel. Sla het tweede haakje over. Haak in het derde haakje. Zwengel, sla het vierde haakje over. Zwengel nu 
rustig door, zodat alle haakjes gebruikt worden. Het helpt als je zachtjes aan de draad, die onderuit je breimolen hangt,  
trekt zodat er spanning op de draad staat. 
Stap 5: Je kan nu het gewichtje aan je draad vastmaken. Door het gewichtje staat de draad mooi op spanning. Door de 
bol wol naast je op de grond te leggen staat ook die kant van de draad op spanning en schiet het draadje minder snel 
van de breimolen af.
Stap 6: Zwengel totdat je draad lang genoeg is. 
Stap 7: Om je draad eraf te halen, zwengel je naar de andere kant. Zo gaat de draad van de haakjes af. Trek je gepunnikte 
draad voorzichtig onderuit de breimolen.
Stap 8: Om de draad netjes af te hechten zet je de 4 lusjes op een stopnaald en haal je de draad door deze 4 lusjes heen. 
Trek stevig aan. 
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Werkwijze Kralingen
Stap 1: Punnik een draad, totdat er ongeveer 20 cm draad onderuit de breimolen te zien is. 
Hecht af, zoals hierboven is beschreven.
Stap 2: Knip een stuk ijzerdraad af dat ongeveer net zo lang is als je gepunnikte draad
Stap 3: Rijg het ijzerdraad door je gepunnikte draad. Pas op dat je niet door de gepunnikte draad 
heen steekt, blijf mooi in het midden, zodat je het ijzerdraad niet ziet.
Stap 4: Buig een krakeling, volg hiervoor de stappen op de foto’s.
Stap 5: Borduur met de kleur Cream her en der kleine streepjes op je krakeling.

Werkwijze Receptenboek
Stap 1: Punnik een krakeling, zoals hierboven beschreven is, in de kleur Lilac.
Stap 2: Stempel ‘Recepten’ op de voorkant van het notitieboek.
Stap 3: Plak met textiellijm de krakeling op het notitieboek.

Werkwijze Broche
Stap 1: Punnik een mini krakeling, zoals hierboven beschreven is. Stop met punniken als de 
gepunnikte draad net onderuit de breimolen piept. Ik gebruikte de kleur Camel.
Stap 2: Naai met naald en draad een brochespeldje aan de achterkant van de krakeling.
Stap 3: Leuk voor op je trui of spijkerjack.

Werkwijze Wandhanger
Stap 1: Punnik 11 krakelingen, zoals hierboven beschreven, in alle kleurtjes. 
Stap 2: Knoop een stuk visdraad aan de linkerkant van de tak. Rijg hier een via de achterkant een 
krakeling aan. Leg een knoopje onder de krakeling, zodat deze niet meer kan schuiven. Rijg zo 
nog 2 krakelingen aan de draad. Knip de draad af.
Stap 3: Knoop een stuk visdraad aan de rechterkant van de tak. Rijg hier een via de achterkant 
een krakeling aan. Leg een knoopje onder de krakeling, zodat deze niet meer kan schuiven. Rijg 
zo nog 2 krakelingen aan de draad. Knip de draad af.
Stap 4: Knoop een stuk visdraad in het midden van de tak. Rijg hier een via de achterkant een 
krakeling aan. Leg een knoopje onder de krakeling, zodat deze niet meer kan schuiven. Rijg zo 
nog 4 krakelingen aan de draad. Knip de draad af.
Stap 5: Knoop een stukje katoendraad in een kleur naar keuze aan beide kanten van de tak om je 
wandhanger aan op te hangen. 
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