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

Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen 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.

Ieder jaar, een aantal weken voor Pasen, haal ik mijn mooiste vaas tevoorschijn, koop ik paastakken en bloesemtakken bij 
de bloemist en versier ik deze met mijn kinderen. De afgelopen tijd zag ik hele mooie gepunnikte kransen, punnikwoorden 
en gepunnikte bloemen voorbij komen. Zo kwam ik op het idee voor deze gepunnikte paasdecoratie. Dit kan natuurlijk 
ouderwets met een punnikklosje, maar oh, wat heb je daar een geduld, doorzettingsvermogen en tijd voor nodig… Met een 
punnikmolen of breimolen, zoals ze het ook wel noemen, heb in je in een poep en een zucht een lange draad gepunnikt.    
En dat maakt het maken van deze DIY een stuk gemakkelijker. 

Benodigdheden
Durable Coral, art. 010.6
Kleuren: 223 Rose blush, 309 Light yellow, 
2136 Bright mint, 2208 Sand, 211 Peach, 2218 Hazelnut 
Prym Breimolen Comfort Twist, art. 022.624181
Clover Pom-Pom Maker 35mm, art. 086.3124
Biais Lint 18mm Ruit, art. 032.690 kleur 645
Houten kralen 8mm, art. 043.H4336

Overige benodigdheden 
Steving maar buigzaam ijzerdraad
Rondbektang
Knipschaar
Stopnaald
Schaar

Afmeting
Eitjes: 8 x 10 cm
Haasje: 13 x 25 cm

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Werkwijze breimolen

 • Klem de breimolen aan de tafel. Haal het gewichtje aan de onderkant eraf.
 • Haal met een stopnaald een draad door de breimolen van boven naar beneden. Haal de stopnaald eraf. Je hebt nu  
  aan de onderkant het uiteinde van de draad hangen en aan de bovenkant de bol wol.
 • Rijg de breimolen als volgt in: Leg je draad over de inkeping aan de bovenkant en rijg het door de boogjes aan de  
  achterkant van de molen. Leg de bol wol op de grond naast je neer.
 • Zorg dat alle haakjes van de breimolen geopend zijn. Haak nu je draad door het eerste haakje en draai zachtjes aan  
  de zwengel. Sla het tweede haakje over. Haak in het derde haakje. Zwengel, sla het vierde haakje over. Zwengel nu  
  rustig door, zodat alle haakjes gebruikt worden. Het helpt als je zachtjes aan de draad, die onderuit je breimolen  
  hangt,  trekt zodat er spanning op de draad staat.
 • Je kan nu het gewichtje aan je draad vastmaken. Door het gewichtje staat de draad mooi op spanning. Door de bol  
  wol naast je op de grond te leggen staat ook die kant van de draad op spanning en schiet het draadje minder snel  
  van de breimolen af.
 • Zwengel totdat je draad lang genoeg is.
 • Om je draad eraf te halen, zwengel je naar de andere kant. Zo gaat de draad van de haakjes af. Trek je gepunnikte  
  draad voorzichtig onderuit de breimolen.
 • Om de draad netjes af te hechten zet je de 4 lusjes op een stopnaald en haal je de draad door deze 4 lusjes heen.  
  Trek stevig aan.

Eitjes
Stap 1: Punnik een draad, totdat er ongeveer 10 cm draad onderuit de breimolen te zien is. Hecht af, zoals hierboven is 
beschreven.
Stap 2: Knip een stuk ijzerdraad af dat een stukje langer is dan je gepunnikte draad.
Stap 3: Rijg het ijzerdraad door je gepunnikte draad. Pas op dat je niet door de gepunnikte draad heen steekt, blijf mooi in 
het midden, zodat je het ijzerdraad niet ziet.
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Stap 4: Buig met de rondbektang een klein oogje aan het uiteinde van het ijzerdraad.
Stap 5: Vorm een ovaal van het gepunnikte draad.
Stap 6: Knoop de uiteindes van het gepunnikte draad aan elkaar.
Stap 7: Steek het ijzerdraad door het oogje aan de andere kant van het ijzerdraad. Buig het uiteinde om, zodat het ijzerdraad 
vast zit. Knijp wat plat met het tangetje. 
Stap 8: Knoop een mooie strik van het lint over het stukje ijzerdraad.
Stap 9: Rijg een paar houten kraaltjes aan je katoen draad. Leg een knoopje bovenin en je hangertje is klaar om in de 
paastak gehangen te worden.

Haasje
Stap 1: Punnik een draad van 98 centimeter (ik knipte een draadje van deze lengte, om te meten of mijn gepunnikte 
draad al lang genoeg was, houdt er rekening mee dat er ook een stuk gepunnikt draad in de breimolen zit). Hecht af, 
zoals hierboven is beschreven.
Stap 2: Knip een stuk ijzerdraad af dat een stukje langer is dan je gepunnikte draad.
Stap 3: Rijg het ijzerdraad door je gepunnikte draad. Pas op dat je niet door de gepunnikte draad heen steekt, blijf mooi in 
het midden, zodat je het ijzerdraad niet ziet.
Stap 4: Vorm het haasje, door je gepunnikte draad boven op het hazen-silhouet te leggen en de lijnen te volgen. Begin in 
met midden op het kontje. Eindig aan de andere kant in het midden.
Stap 5: Knip het ijzerdraad af, net iets korter dan het gepunnikte draad.
Stap 6: Knoop de losse draden van het gepunnikte draad aan elkaar en weef de draadjes door het gepunnikte draad, 
zodat ze netjes weggewerkt zijn en het goed aan elkaar zit.
Stap 7: Maak met een ander kleurtje garen een kleine pompom.
Stap 8: Knoop deze als staartje in het midden van het kontje.
Stap 9: Rijg een draadje tussen de oortjes om het haasje aan op te kunnen hangen.


