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Macramé plantenhangers kom je nog steeds overal tegen! Maar heb je geen zin om te knopen of ben je in de zomer liever
bezig met kleinere projecten? Ga dan aan de slag met deze leren plantenhanger. Het leerband in combinatie met het
koord geeft deze plantenhanger gelijk een stoer en modern uiterlijk.
Benodigdheden
ReStyle Leerband 120cm, art. 015.19000 kleur 898
Durable Schroefknopen 10mm, art. 020.1277 (5 stuks)
Durable Bijtring Hout 70mm, art. 020.1097
Koord Gevlochten Rond 5mm, art. 019.1316163 kleur 087 (totaal 590 cm)
Prym Gaatjestang, art. 022.390905
Overige benodigdheden
Potlood of pen
Schaar
Liniaal
Moeilijkheidsgraad
Beginner
Afmeting
65 cm lang en 18 cm breed
Gebruikte knopen
Wikkelknoop: Met de wikkelknoop worden de draden bovenaan de wandhanger vastgemaakt. Neem je wikkeldraad en
leg deze met een lus op je draden bundel (zie foto 1) wikkel dan je draad van boven naar beneden om je draden bundel
heen totdat de gewenste lengte is bereikt. Haal nu het uiteinde van je wikkeldraad door de lus (zie foto 2) en trek het
uiteinde van je wikkeldraad en het begin van je wikkeldraad voorzichtig aan (zie foto 3).
Patrooninformatie en tips
Tip 1: Zorg dat je een goede scherpe schaar gebruikt voor het knippen van het leerband.
Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)
Stap 1: Knip 4 stukken koord van ca. 110 cm en 1 stuk koord van 150 cm.
Stap 2: Neem het leerband en knip 2 stukken van 50 cm.
Stap 3: Plaats met je potlood een streep op 10cm vanaf beide uiteindes aan de binnenkant (verkeerde kant) van het stuk
leerband. Teken dan de volgende punten af: 1 cm vanaf het uiteinde en 1 cm vanaf de 10 cm lijn (zie foto 4). Herhaal deze
stap voor het andere stuk leerband. Markeer voor beide stukken leerband ook exact het midden, hier bevestigen we de
twee stukken later aan elkaar vast.
Stap 4: Maak gaatjes in het leerband met een gaatjestang op de plekken waar de punten zijn getekend. In totaal maak je
5 gaten per stuk leerband.
Stap 5: Vouw de uiteindes van het leerband dubbel en bevestig met de schroefknoop (zie foto 5). Leg dan de twee stukken
leerband op elkaar (zie foto 6) en bevestig in het midden met een schroefknoop.
Stap 6: Door de lusjes die we hebben gemaakt kunnen we nu het stuk koord van 110 cm rijgen (zie foto 7). Doe dit voor
alle vier de lusjes.
Stap 7: Neem de houten ring en leg de uiteindes van de stukken koord hier omheen (zie foto 8). Neem je stuk koord van
150cm en maak hiermee een wikkelknoop. Ik heb de wikkelknoop 8 cm lang gemaakt.
Stap 8: Knip de uiteindes af en je stoere wandhanger is klaar voor je favoriete hangplantje!

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Mieke Til 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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