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Deze krans zorgt met de zachte aardetinten en de bloemen voor een lentesfeer in huis. Voor de pompoms zijn geen
hele bollen nodig dus wat overblijft is leuk om andere accessoires mee te haken zodat de kleuren overal terugkomen in
het interieur. Denk aan een kussen, onderzetters, een hoesje om een kaars/waxinelichtje etc. Of maak nog een aantal
pompoms en maak hier een slingertje van of bevestig ze her en der in huis.
Benodigdheden
Clover Pom-Pom maker 45mm, art 086.3124
Clover Pom-Pom maker 65mm en 85mm, art 086.3126
Pentacolor Houten kralen 18mm, art. 043.H4340 (26 stuks)
Durable Cosy, art. 010.65 kleur 326 Ivory
Durable Furry, art. 010.77 kleur 2182 Ochre
Durable Velvet, art. 010.88 kleur 2212 Linen
Durable Soqs, art. 010.75 kleur 413 Mustang
Durable Macramé, art. 010.74 kleur 340 Taupe
Durable Coral, art. 010.6 kleur 211 Peach, 2192 Pale Pink
Durable Cosy fine, art. 010.67 kleur 2209 Camel, 343 Warm Taupe
ReStyle Vilt 20x30cm, art. 082.3 4 kleuren vilt in bruin, zacht geel, zalm en licht roze
Overige benodigdheden
Naaigaren in bijpassende kleur
80cm binddraad/ijzerdraad
Borduurnaald
Plakband
Schaar
Moeilijkheidsgraad
Beginner
Afmeting
28 cm breed x 110 cm lang

Werkbeschrijving
Rijg de kralen aan het binddraad en draai vervolgens de uiteinden van het binddraad (de laatste 5 cm van beide
uiteinden) stevig aan elkaar vast zodat er een ronde cirkel ontstaat. Leg de kralen tegen elkaar en zorg ervoor dat de
beide buitenste kralen even ver vanaf het uiteinde van het binddraad liggen. Wikkel naast de twee buitenste kralen een
stuk plakband rondom het binddraad stevig vast zodat de kralen niet meer kunnen verplaatsen. Werk vanaf nu verder op
het binddraad wat nog zichtbaar is.
Knip van alle bollen (behalve de Furry) draden van 2 meter lang. Knip de volgende hoeveelheid draden:
• Durable Velvet: 9 draden
• Durable Macramé: 12 draden
• Overig Durable garen: 4 draden
Leg deze draden over het binddraad heen en knoop ze stevig vast over het binddraad.
Vlecht sommige draden aan elkaar en laat de onderkant van deze vlecht loshangen.
Maak met Furry en pompommaker nr 8,5 een pompom.
Maak 1 pompoms met Cosy Ivory en pompommaker nr 8,5.
Maak 1 pompom met Cosy fine Camel en pompommaker 6,5.
Maak 1 pompom met Cosy fine Warm Taupe en pompommaker nr 6,5.
Maak 2 pompoms met Coral Pale Pink en pompommaker 4,5.
Maar 1 pompom met Coral Peach en pompommaker 4,5.
Maak 1 pompom met Soqs Mustang en pompommaker 4,5.

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.
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Wikkel het Velvet Linen garen tot een stevig bolletje van 5 cm groot. Knoop het uiteinde stevig vast maar houdt genoeg
draaduiteinde over om het bolletje aan het binddraad te bevestigen.
Maak de pompoms en het Linen bolletje stevig vast rondom het binddraad, verdeel zo dat het gehele binddraad niet
meer zichtbaar is.
Vilt:
Maak een aantal Flower Power bloemen in een kleur naar keuze:
• Flower Power Liza: https://www.craftkitchen.nl/blog/423/diy-flower-power
• Flower Power Lidy: https://www.craftkitchen.nl/blog/425/diy-flower-power-lidy
• Flower Power Anneke: https://www.craftkitchen.nl/blog/424/diy-flower-power-anneke
Bevestig de bloemen tussen de pompoms.
Knip de lange draden aan de onderkant van de krans van links naar rechts schuin omhoog mooi af.

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.

