
WERKBESCHRIJVING - Lampenkap bekleden

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Janneke Assink  van Jip by Jan 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.

Janneke: “Je zag ze de afgelopen tijd steeds vaker: lampenkappen bekleed met prachtige breisel. Zelfgebreide breisels 
welteverstaan. Nu kan ik inmiddels een beetje breien, maar ik heb nog steeds geen tijdmachine gevonden om ook nog een 
lap voor een lampenkap te breien terwijl ik al twee andere breiprojecten (en minstens zoveel haakprojecten...) op de naald 
heb en dus smokkelde ik: Ik kocht een gebreide stof in de stoffenwinkel.
Met behulp van Aslan, dubbelzijdige plakkend folie, plakte ik dit breisel om een bestaande lampenkap.”

Benodigdheden: 

Lampenkap
Stof 
Aslan, dubbelzijdig plakfolie
Snijmat, rolmes, schaar, potlood
Ontvetter (ik gebruikte spiritus en een doekje)
Eventueel plakband om de stof tijdelijk te fixeren bij het bevestigen van de Aslan
Restyle Band Home sweet home 
Gütermann Textiellijm

Tip: zet de stofzuiger vast in de aanslag ;-) Knippen in breiwerk levert geheid een pluizige boel op.

Stap 1
Ontvet je lampenkap zodat een en ander straks het best blijft plakken.

Stap 2
Leg je lampenkap op de papierkant van het Aslan met de naad in de lampenkap tegen de zijrand van de Aslan. Teken uit 
hoe lang en breed je folie moet worden door de kap over de Aslan te rollen. Als je de naad weer tegenkomt ben je rond. 
Houd aan de boven en onderkant van de lampenkap een cm extra aan om straks naar binnen te kunnen vouwen. Knip het 
Aslan op maat.
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Stap 3
Knip een stuk uit het breisel dat een paar centimeter ruimer is dan de zojuist geknipte Aslan.
Leg de Aslan met het oranje folie op de verkeerde kant van de stof. Verwijder een stukje folie en trek dat langzaam naar 
beneden, tussen de stof en de Aslan vandaan, zodat de plakkende Aslan tegen de stof aan komt. Zorg ervoor dat je stof 
netjes recht blijft liggen. Wat bij een breisel best een uitdaging is... Je kan met plakband de stof op de tafel (of snijmat) 
vastplakken zodat er niets verschuift.
Als de Aslan bevestigd is knip of snijd de stof dan bij langs de rand van de Aslan.

Stap 4
Verwijder nu de papierkant van de Aslan en rol de lampenkap over de plakkende kant, waarbij je aan de boven- en onder-
rand een centimeter laat uitsteken.
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Stap 5
Snijd nu met je rolmes strak langs de boven en onderrand de stof/folie-combinatie bij.
(heb je een dunnere stof gebruikt dan kun je wellicht de randen ook naar binnen vouwen, bij het dikkere breisel dat ik 
gebruikte blijft dat niet plakken

Vergeet daarna niet je rolmes even schoon te maken (ik gebruikte daar weer de spiritus en een doekje voor) zodat je 
eventueel plakresten verwijdert.

Stap 6
Bevestig een stukje band mbv textiellijm over de naad zodat deze mooi is weggewerkt. Ik koos voor een bandje dat 
tegelijkertijd ook een mooie blikvanger is. Maar je kan natuurlijk ook juist voor een onopvallend bandje kiezen.

Mocht je zelf de stof voor de lampenkap willen breien, kijk dan hier: http://www.craftkitchen.nl/blog/129/lampen-
kap-breien

Veel maakplezier!

Groetjes Janneke
Jip by Jan


