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

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij 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.

Lidy: Hebben jullie ook zin in een gezellig paas ontbijt met een mooi gedekte tafel, een paastak en leuke versieringen?
Deze paasversieringen zijn snel en makkelijk te maken, zo heb je in een handomdraai een mooie paas tafel in je favoriete 
kleuren.

De servetring is nog sneller gemaakt. Met een stuk dik vilt, een schaar en textielkrijt heb je deze paas servet ringen zo 
gemaakt. Print snel het patroon uit en ga aan de slag.

Benodigdheden paashaas hangers:
Kralen 15 mm doorsneden en 18 mm doorsneden
Dun vilt in de kleuren die je mooi vindt
Durable Macramé koord, kleur Linen 2172
Borduurnaald
Schaar
Lijm

Werkwijze:
Knip een stuk macramé koord van +/- 30 cm
Rijg een van de uiteinde door de kleine en daarna door
de grote kraal, leg een knoopje in het uiteinde.
Knip uit het dunne vilt een strookje van +/-  1 à 1,5 cm.
Knip hier 2 oortjes uit van ongeveer 3 cm lang.
Duw, naast het koord, met de stopnaald de onderste puntjes van de oortjes in kraal. Eventueel kan je eerst een klein 
beetje lijm in de kraal doen met behulp van een prikkertje.
Knip een klein cirkeltje uit het vilt, pluis de laagjes vilt voorzichtig een beetje los voor een pluizig staartje. Zet het staartje 
met een tipje lijm vast op de onderste kraal.

Vouw het andere uiteinde van het kort om en leg een knoop in het koord zodat er een ophang lus ontstaat.

Maak meerdere konijntje, kies zelf of je 1 of meerder kleuren wilt gebruiken. Hang de konijntjes met elkaar in een paas 
tak.

Benodigdheden servet houder
Dik vilt, 15 x 15 cm voor 1 servetring
Schaar
Textiel krijt
Sjabloon servet ring.

Werkwijze:
Print het sjabloon
Knip het patroon uit het papier.
Leg het patroon op het vilt.
Teken het patroon over op het vilt met textiel krijt.
Knip de servetring uit.

Neem papieren of servetten van textiel, rol het servet 
op en steek het door de opening van de servetring. 

Heel veel plezier met maken!
Lidy.


