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Wil je de benodigde materialen bekijken of kopen? Informeer naar een 
verkoopadres bij jou in de buurt. Je kunt ook zelf zoeken in onze lijst met 
verkooppunten. 

Een mooie zomerse namiddag is helemaal compleet met een gezellige picknick in het gras. Alles wat 
je nodig hebt neem je mee op de fiets in dit zelfgemaakte picknick-kratje.

Van een houten groentekistje maak je in een handomdraai een romantisch picknick-kratje. Een leuk alternatief voor 
de aloude picknickmand. En als je ‘m omdraait heb je een tafeltje voor in het gras.

Benodigde materialen
Voor beide kratjes: Houten groentekistjes (veiling, markt of groentewinkel), witte latex en kwasten.
Voor het rode kratje: Carbonpapier - Marabu Decopainter Matt 3-4 mm. Rood (art. 008.012234 kleur 125) - Rood 
nylon tassenband 25 mm. breed (art. 017.101.25 kleur 722) - Nietpistool.
Voor het gele kratje: Geel gestipt plooiband (art. 171.040.645) - Wit sierband (art. 017.1073.009) - Applicaties met 
margrieten (art. 013.8972 - Rood nylon tassenband 25 mm. breed (art. 017.101.25 kleur 645) - Nietpistool - Textiel-
lijm Gutermann (art. 002.705454).

Werkbeschrijving - Zomers picknick-kratje

Werkbeschrijving
Verf de kistjes wit met behulp van latex voor een whitewash effect. 
Kistje met rood: Print de afbeelding uit (patroonblad, zie onderaan deze pagina). Tape het papier met de tekst op de 
juiste plaats vast op het kistje met daartussen een velletje carbonpapier (foto 1). Trek de contouren van de letters 
om (foto 2). Haal de vellen weg en teken de letters van carbon in met de rode Marabu Decopainter (foto 3). Neem 
twee stukken tassenband van 20 cm. en niet ze met behulp van het nietpistool aan de zijkanten van de kistjes.



Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Kistje met geel: Het gele kistje decoreer je met het gele plooiband, deze lijm je met behulp van textiellijm op het 
kistje. Voor een extra vrolijk effect lijm je er nog een wit sierbandje op. Neem de vier margrieten en plak ze op de 
voorzijde. Neem twee stukken geel tassenband en niet ze met het nietpistool aan de zijkanten vast. 
Let op: laadt de kistjes niet te zwaar i.v.m. het draagvermogen van de hengsels.

Picknickkleed en -riem
Een eenvoudige kant-en-klare plaid krijgt een persoonlijk tintje als je ‘m zelf versierd met band en lint. En maak er 
zo’n handig omsnoerband bij. 

Benodigde materialen
Geweven band met kersen (art 017.1057.32)  – Nylon tassenband cm. (art. 017.101.40) – Witte gespsluiting (art. 
016.10555.40) – Rood plooiband (art. 171.097.722) – Rood geruit lint (art. 018.7126.10) – Textiellijm Gutermann 
(art. 002.705454).

Werkbeschrijving
Neem een stuk tassenband zolang als nodig is voor je kleed. Haal de uiteinden door de gespdelen, vouw ze om en 
stik ze vast (met de naaimachine of de hand). Stik er geplooidsierband overheen en tot slot het geruite lint.


