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

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra 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.

Een eenvoudige kruk tover je met deze hoes om tot een mooie eyecatcher in de woonkamer. De hoes is gemaakt van een 
stevige okergele katoenen stof met een gepuncht blad erop. Kies zelf of je de bijgevoegde printable met Monstera blad 
gebruikt of kies een blad uit je eigen plantencollectie en teken dit na. 

Garen 
Durable Cosy, 50% katoen & 50% polyacryl, 50gr/66m, 2149 Dark olive: 1 bol.

Haaknaald 
Haaknaald 6 mm

Overige materialen 
Durable punchnaald (geschikt voor dik garen)
Borduurring 25 cm 
printable Monsterra blad
Okergele stof, 30 cm x 140 cm 
Schaar 
Naaimachine
Naaigaren okergeel
Spelden 
Maasnaald 
Kruk Xenos of Action

Moeilijkheidsgraad 
Beginner.

Afmetingen
De afmetingen van de voorbeeldkruk : 28 cm diameter x 12 cm hoog. 

Patrooninfo en tips
Het patroon is makkelijk aan te passen naar een andere maat kruk. 

Gebruikte steken en afkortingen
AK    achterkant
GK    goede kant
v    vaste 
vaste met lus   Haal naald door vaste vorige toer. Sla draad over vinger en haal draad door vaste heen. Sla draad om 
naald en haal draad door 2 lussen op de naald. 

Patroon
Meet de diameter van de bovenkant van de kruk op en teken deze cirkel met potlood op de stof. Knip de stof op 30 x 30 
cm zodat hij goed in de borduurring past. 
Teken met  potlood en met behulp van de printable het monsterablad in het midden van de cirkel. 
Span de stof in de borduurring en punch het monsterablad op de stof. 
Kies welke zijde van het punchwerk je aan de bovenkant wilt zien. 
Meet de omtrek van de kruk en tel daar 2cm extra bij op voor de naadwaarde. (89 cm + 2 cm = 91cm)
Meet de lengte van de zijkant kruk op en tel daar 3cm extra naadwaarde bij op. (12 cm + 3 cm = 15 cm).
Meet deze maten op de stof uit en knip deze deze strook uit. 
Stik de korte kanten dicht op 1 cm vanaf de kant.
Vouw 1 lange zijde 1cm naar binnen, vouw vervolgens nog 1 cm naar binnen en stik vast.
Speld andere lange zijde aan ronde bovenkant vast en stik op 1 cm vanaf de kant. Zigzag de naad af. 

Naai met de maasnaald en het cosygaren stiksteekjes van 1cm lang langs de onderkant. Naai vervolgens de openingen 
van 1cm tussen de steken dicht zodat er een dichte groene stikrand ontstaat. (zie foto’s op de volgende pagina) 
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Draai de hoes met de GK naar buiten toe. 
Neem nu je haaknaald 6 mm : 
Toer 1: GK: Haak 2v in elke stiksteek. 
Sluit de toer met 1hv in de 1e v. 
Toer 2: GK: 1l, en haak nu 1 vaste met lus in elke v rondom. (er ontstaan nu lussen).
Sluit de toer met 1hv in de 1e v.
Knip de draad af en hecht af. 
Werk de draadjes weg. 


