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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.

In deze maanden leven we weer helemaal binnenshuis. Hoe fijn is het om dan het huis weer extra gezellig te 
maken. Mijn focus voor een nieuwe diy ging dus naar gezelligheid voor in huis. Ik maakte van Restyle stof en 
leather look biasband een plantenhanger. Om de rand te sieren, maakte ik een eenvoudig borduurpatroon.

Wat heb je nodig:
0,25 m Restyle canvasstof lichtgrijs
DMC Custom by me Magic paper FC 0001
Borduurnaald met scherpe punt
Durable borduur- en haakgaren: 1027 roze
          : 1026 licht roze
          : 1007 groen
          : 1050 blauw
Naaigaren lichtgrijs
2,70 m Restyle biasband leather look bruin 
32 688 881
Printable borduurpatroon op pagina 3.

Overige benodigdheden:
Naaimachine
Schaar 
potlood

Zo ga je aan de slag:

1. Nadat je de printable hebt uitgeprint, knip je eerst de cirkel uit.

2. Speldt de cirkel op de stof vast en knip deze uit. Knip ook een strook van 40 cm breed en 15 cm hoog uit de 
stof. 
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3. Leg de zijkanten van de stofstrook op elkaar. Stik met behulp van een naaimachine de zijkanten dicht en 
werk het vervolgens af met een zigzag steek.
4. Speldt de cirkel van de bodem vast aan de stof van de zijkant. Stik deze met de naaimachine vast en werk het 
vervolgens af met een zigzag steek.
5. Vouw de rand van de bovenkant ongeveer 2 x 1 cm dubbel en stik deze met de naaimachine vast.

6. Trek het borduurpatroon voor de rand 2 keer over op het DMC Magic paper.  Knip de strookjes uit en plak de 
strookjes op de rand van de plantenhanger.
7. Voor het borduurpatroon maakte ik gebruik van de stiksteek en een driedubbele Franse knoopsteek. 

8. Ik wilde graag dat de banden ongeveer 45 cm lang zouden zijn. Omdat ik biasband gebruikte moet je de 
lengte maal 2 doen dus in mijn geval 90 cm x 3 banden = 2.70 m. Uiteindelijk kun je de banden net zo lang 
maken als je zelf wilt.
9. Vouw het biasband dubbel en speldt het aan de stof vast.
10. Zet met behulp van een naaimachine het biasband vast en stik het rondom.
11. Stik de 3 uiteindes van het biasband aan elkaar vast en je plantenhanger is af.
12. Voor de stevigheid van de bodem kun je eventueel uit karton een cirkel snijden. 
Let’s hang on!

Groetjes,
Liza
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