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

Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van ConfettiLab 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.

Liza: Positieve quotes… je komt ze overal tegen. Hoe leuk is het om van een fijne quote een leuke banner te maken. 
Eenvoudig met als basis een lapje vilt. Mijn eerste uitgangspunt was de quote: Smile you are beautiful, maar wees 
gewaarschuwd, want als je eenmaal bezig bent wil je er meer en zo telde mijn eindresultaat 3 verschillende banners. 
Hoe ik ze maakte lees je hieronder.

Ik gebruikte voor
Banner 1:
Printable quote
Basis 1 lapje vilt wit/warmwit
Voor letters lapjes vilt oranje, groen, geel, blauw, roze
Durable borduur- en haakgaren nr. 1050 blauw
DMC Magic paper
Franje rand: Durable Coral 2206 Lemon curry
Haaknaald 2,5

Banner 2:
Printable quote
Basis 1 lapje vilt licht roze
Flex folie glitter turquoise
Durable borduur- en haakgaren nr. 1050 blauw
DMC Magic paper
Franje rand: Durable glam 338 Tropical green
Haaknaald 4

Banner 3:
Printable quote
Basis 1 lapje vilt wit/warmwit
Franje rand: Durable Coral 310 White
6 houten kralen

Overige materialen 
Schaar
Borduurnaald
Haaknaald 2,5 (Banner 1 en 3: Durable Coral)
Haaknaald 4 (Banner 2: Durable Glam)
Potlood
Watervaste fineliner b.v. Staedtler
(textiel)lijm
Bakpapier
Strijkbout
Eventueel naaimachine
Dikke satéprikkers
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Werkbeschrijving
Banner 1:

Knip de letters SMILE uit de printable. Trek deze letters over op het gekleurde vilt met behulp van een watervaste pen en 
knip ze uit.
Leg het magische papier op de printable en trek de tekst ‘you are beautiful’ over met behulp van een potlood. Knip dit 
stukje uit het magische papier en plak het op de gewenste plek op het vilt. 
Je begint eerst met het borduren van de tekst. Nadat je hiermee klaar bent, laat je in water het magische papier oplossen. 
Laat het lapje goed drogen.
Als het vilt droog is, plak je met behulp van (textiel)lijm de letters boven de geborduurde tekst.

De franje rand haakte ik als volgt:
Haak een ketting van losse en 1 keerlosse (voor mijn lapje waren dat 45 l + 1 kl)
Zorg dat de basis van de ketting uit een oneven aantal lossen bestaat.

Toer 1: haak een vaste in elke losse van de ketting en eindig met een keerlosse.

Toer 2: haak een lussensteek in elke vaste behalve de laatste van de vorige toer. Haak een vaste in de laatste vaste van de 
vorige toer en eindig met een keerlosse.
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Je haakt de lussteek als volgt:
1. Maak met je vinger een lus en steek de haaknaald door de vaste van de vorige toer.
2. Haal de draad door de vaste van vorige toer. Maak de lus zo lang als jij wilt en leg de lus langs de haaknaald naar 
beneden. Herhaal dit t/m de een na laatste van de toer (zie info toer 2).

Toer 3 + 4: haak een vaste in elke steek van vorige toer en eindig met een keerlosse.

Toer 5: Haak 3 losse (= 1e stokje) en 1 extra losse, haak een stokje in de 3e steek van vorige toer en haak 1 losse. Herhaal 
1 stokje en 1 losse tot aan het einde van de toer. Je eindigt met een stokje en haak 1 keerlosse.

Toer 6 + 7: haak een vaste in elke steek van vorige toer en haak aan het einde van toer 6 een keerlosse. Aan het einde van 
toer 7 hecht je de draad af. En je franje rand is klaar en zet deze vast aan de onderkant van het vilten lapje. Dit kan met 
de hand of eventueel met de naaimachine.

Je vouwt de bovenkant van het vilten lapje dubbel en stikt dit vast, zodat er een tunnel ontstaat. Door de tunnel schuif je 
een stokje en aan het stokje knoop je aan beide kanten een draad en de banner is klaar om op te hangen.
 
Banner 2:

Knip uit de printable ‘DANCE like nobody is watching’ de letters DANCE.
Trek deze letters over op de glanzende kant van de flex folie met behulp van een watervaste pen en knip ze uit.

Leg het DMC Magic paper op de printable en trek de tekst ‘like nobody is watching’ over met behulp van een potlood. 
Knip dit stukje uit en plak het magische papier op de gewenste plek op het vilt. 
Je begint eerst met het borduren van de tekst. Nadat je hiermee klaar bent, laat je in water het magische papier oplossen 
en laat je het lapje goed drogen.

Als het vilt droog is leg je de flex folie letters boven de geborduurde tekst. Leg een vel bakpapier op de letters en strijk 
met een hete bout de letters vast op het vilt. Laat de letters even afkoelen en haal daarna voorzichtig de glanzende laag 
van de glitter letters.

Haak eventueel een franje rand, zoals omschreven bij banner 1. 
LET OP!!! Voor deze banner haakte ik een franje rand met Durable Glam. Dit is dikker garen dan Durable Coral zoals 
gebruikt bij banner 1. De ketting van Glam bestond bij mij uit 41 losse + 1 keerlosse. 

Je vouwt de bovenkant van het vilten lapje dubbel en stikt dit vast, zodat er een tunnel ontstaat. Door de tunnel schuif je 
een stokje en aan het stokje knoop je aan beide kanten een draad. 
De banner is klaar om op te hangen.
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Banner 3:

Knip uit de printable de letters LAGOM. Lagom = Zweeds voor de juiste balans. Het staat voor niet te veel en niet te weinig 
kortom voor genieten dus.
Leg de letters op het vilt niet te dicht naast elkaar. 
Trek de letters over op het vilt met behulp van een watervaste pen en knip ze voorzichtig uit.

Haak eventueel een franje rand, zoals omschreven bij banner 1. 

Je vouwt de bovenkant van het vilten lapje dubbel en stikt dit vast, zodat er een tunnel ontstaat. Door de tunnel schuif je 
een stokje. 
Schuif een draad door houten kralen en knoop het draad vast aan beide kanten van het stokje en de banner is klaar om 
op te hangen.

Veel plezier!
Groetjes,
Liza
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