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Jullie herkennen het vast wel, allerlei kleine spulletjes, ze raken kwijt als je ze niet kan organiseren….opruimen. Hoe leuk
is het om zelf je wandhanger/organizer te kunnen maken met een indeling die je zelf handig lijkt en in de kleuren die
passen bij de rest van het interieur…!
Allereerst maakte ik een plan, dit tekende ik op ruitjespapier, ware grootte, (papier uit de oude wiskunde schriften
gehaald en aan elkaar geplakt). Zo kon ik precies uittekenen hoe en waar ik alles wilde hebben. Ook vouwde ik met papier
de 2 verschillende maten zakjes, zo kon ik meteen zien hoe groot ik ze moest maken , zodat er genoeg in pastte.
Benodigdheden
Restyle Canvasstof, art. 069.2000 kleur 567
ReStyle Katoenstof, art. 069.9050 kleuren 211, 225, 2210
Oaki Doki Tricot de Luxe Panter, art. 032.739ZB kleur 3001
Oaki Doki Tricot de Luxe Panter, art. 032.739ZB kleur 3003
Biaisband furprint kunstleer 20mm, art. 032.734 kleur 1
Biaisband Metallic 18mm, art. 032.686 kleur 70
Vlieseline Decovil 240130 90cm, art. 025.240130
Durable MDF wandhanger 50x5,5cm, art. 020.1255
ReStyle Musceton haak 40mm, art. 016.10645 2 stuks
Leren label Round Hart 30mm, art. 013.10215 kleur 002
Leren label Made with love, art. 013.10214 kleur 002
Overige benodigdheden
Bijpassende kleur naaigaren voor bij het canvasstof
Naaimachine
Knopspelden
Strijkijzer
Meetlint
Schaar
Naald
Krijt
Afmeting
Wandhanger excl. MDF wandhanger en lussen: 46x58cm
Werkbeschrijving (zie volgende pagina’s voor instructiefoto’s)
Op de website is een losse PDF te vinden met een uitgetekend patroon van de wandhanger.
Stap 1 (foto 1,2): We beginnen met het op maat knippen van de katoenstof. Van deze stof in de drie verschillende kleuren
gaan we de zakjes maken voor op de organizer. Per kleur gaan we twee zakjes maken, één zakje van 22x15cm en de
ander 18x15cm. Om de zakjes steviger te maken, gaan we de stof dubbelstikken. Teken daarom per stof een zakje van
44x15cm en 36x15cm met een vouwlijn in het midden (foto 1). Knip de lapjes uit, vouw de lapjes dubbel en lock de randen
die je op elkaar hebt gevouwen af. LET OP: de zijde met stofvouw hoeft niet afgelockt te worden.
Stap 2 (foto 3,4): Sla het biaisband om de stofvouw van de zakjes heen en stik deze met je naaimachine vast.
Combineer katoenstof kleur 211 met biaisband metallic 18mm
Combineer katoenstof kleur 225 met biaisband Oaki Doki kleur 3003
Combineer katoenstof kleur 2210 met biaisband furprint kunstleer 20mm
Stap 3: De wandhanger gaan we maken van de canvasstof. Dit wordt de achterkant waar we straks de zakjes op gaan
bevestigen. Knip twee lappen van 46x58cm en lock de stof rondom af.
Stap 4 (foto 5,6,7): Vouw en strijk de onderkanten en de zijkanten van de zakjes 1cm om. Dit zal het makkelijker maken
om de zakjes op de wandhanger te stikken. Teken met krijt de plaats af waar de onderste zakken moeten komen, 3cm
vanaf de zijranden af en tussen de zakjes 2cm ruimte houden. Kijk eventueel ook op de uitgewerkte patroontekening voor
meer duidelijkheid over de afstanden. Stik de zijkanten van de zakjes vast, bovenin stik je een hoekje, de draden hecht je
niet af, maar steek je naar achteren. LET OP: de onderkant wordt bij deze stap nog niet dicht gestikt.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Renata de Rover 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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Stap 5 (foto 8,9): Met de draden die je naar achteren hebt gestoken, maak je met de hand een trens/versteviging voor de
bovenrand in de vorm van een driehoekje.

Stap 6 (foto 10,11): Nu de zijkanten zijn vastgestikt gaan we over op de onderkant van de zakjes. Zet krijtstreepjes op
4cm vanaf de zijkanten, vouw de stof in naar binnen (je krijgt een soort plooi), speld de onderkant vast en stik vast, hierbij
wel aan- en afhechten. Herhaal dit de andere onderste zakjes.
Stap 7 (foto 12 t/m 17): Teken een lijn op 31cm vanaf de onderkant van de wandhanger. Knip 80cm af van de biaisband
furprint kunstleer 20mm, vouw de band dubbel en stik deze vast met de naaimachine. Knip vervolgens twee stukjes
van 4,5cm hier vanaf. Sla deze korte stukjes om de muscetonhaken heen, speld deze vast op de juiste/gewenste plaats
op de lijn van de wandhanger, 4cm vanaf beide zijkanten. Spel daarna het lange stuk biaisband op de lijn, met daarbij
tussenruimtes zodat je later items zoals een pen erin kunnen. Zie de losse patroontekening voor de definitieve plekken
voor de stiksels. Stik daarna het band vast en ga goed heen en weer voor extra stevigheid.
Stap 8: Nu gaan we over op het bevestigen van de bovenste zakjes. Teken een lijn 20cm vanaf de bovenkant en teken
weer de afstand van de zakjes met een krijtje: 3cm vanaf de zijranden af en tussen de zakjes 2cm ruimte houden. Herhaal
bij deze zakjes wat je bij de onderste zakjes (stap 4,5,6) hebt gedaan.
Stap 9 (foto 18,19): Knip een stuk vlieseline van 46x58cm en strijk deze op de losse achterzijde van de wandhanger aan
vanaf beide kant strijken, dus degene die we nog niet gebruikt hebben. Speld daarna deze wand op de achterwand van de
wandhanger (degene met de zakjes) en stik vervolgens op de locksteek de panden aan elkaar.
Stap 10 (foto 20,21): We gaan de organizer aan de MDF wandhanger bevestigen met gebruik van lussen, die we maken
met de canvasstof. Voor extra stevigheid gaan we de lussen maken met dubbele stof, waarbij iedere lussen 10x3cm
wordt. Knip hiervoor een lap van 40x15cm en sla deze dubbel over de lange zijde zodat je een lap krijgt van 40x7,5cm.
Vouw vanaf de open zijde de dubbele stof 1,5cm naar binnen en klap de stof daarna weer dubbel zodat je een lap krijgt
van 40x3cm. Stik deze stof rondom vast. Knip vervolgens de lange strook in vier delen, zodat je 4 lussen krijgt van
10x3cm. Lock de korte zijdes van de lussen af en steek de draden terug.
Stap 11 (foto 22 t/m 26): Om de randen van de wandhanger weg te werken gaan we de wandhanger rondom afwerken
met biaisband. Hiervoor gebruiken we Oaki Doki Tricot de Luxe Panter kleur 3001. LET OP: We stikken op de achterkant
van de biaisband, dus de kant zonder het panter patroon.
Bepaal aan de bovenzijde van de wandhanger het middenpunt en plaats hier een speld. Leg de biaisband op zijn kop op
de achterzijde van de wandhanger langs de rand en speld deze rondom vast. LET OP: begin de biaisband 1cm naast het
middenpunt, zodat je op het einde overlap krijgt van de biaisband. Eindig ook met 1cm extra over het middenpunt heen.
Nu de biaisband is vastgespeld gaan we over op het stikken. Begin 4cm vanaf het middenpunt en eindig ook 4cm voor
het middenpunt, zo houd je een opening om het uiteinde van de biaisband netjes af te werken. Stik precies in de vouw
van de biaisband. Bij de hoeken stik je een keer of 3 steken heen en 3 steken terug.
Stap 12 (foto 27 t/m 30): De biaisband is rondom vastgestikt en nu gaan we de laatste opening aan de bovenkant
dichtmaken. Sluit de band en stik vervolgens eerst de twee uiteinden aan elkaar, daarna spelden we het laatste deel vast
op de wandhanger en stikken we dit deel ook vast. Draai het band nu naar de goede kant/voorkant van de wandhanger.
Houd de vouw van het biaisband aan en vouw het randje naar binnen, speld de band vast aan de wandhanger en stik
rondom vast. Het is eventueel ook mogelijk om eerst de band vast te rijgen voordat je hem vaststikt. Hecht de draden niet
af, maar steek ze netjes naar de achterzijde en werk ze weg in de biaisband met een naald.
Stap 13 (foto 31,32): Speld de lussen vast aan de MDF wandhanger met gebruik van dwarsspelden. Stik vervolgens de
lussen met de naaimachine vast zonder de draden af te hechten. Gebruik de draden om de lussen nog eens extra vast te
zetten.
Stap 14 (foto 33): Tot slot kan je de wandhanger nog leuk opmaken met leren sierlabels, deze zet je vast met de hand.
Voila!! Nu is hij echt klaar….en vind jij hem ook zo te gek? Je kan hem helemaal eigen maken, dat is het leuke eraan…..
Heel veel succes en plezier met het maken van je eigen wandhanger/organizer….ik ben benieuwd hoe die van jou wordt?!!
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