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Anneke: “Alle kerstspullen zijn inmiddels opgeruimd en daar waar die mooie kerstkrans hing is de muur ineens wel heel
erg kaal. Deze wandhanger fleurt de muur in een mum van tijd op met zijn afmeting van 110 cm breed en 103 cm lang.
Heb je geen lege muren over dan kan hij ook prima aan de schutting hangen. Het is een simpele DIY om te maken. Als je
twijfelt of je kunt haken of breien dan is dit een leuke manier om toch met garen aan de slag te gaan. Of je maakt er een
gezellig gezinsproject van door iedereen een pompom te laten maken en samen in de natuur op zoek te gaan naar een
geschikte stok. Voor deze wandhanger liet ik me inspireren door de regenbogen die op interieurgebied overal te zien zijn.
Ook wilde ik dat het garen en de kleuren de volledige aandacht zouden krijgen. Gewoon mooi, zoals ze zijn, mogen ze
shinen aan de muur. De zwaartekracht werkt niet mee haha maar zo’n hangende regenboog met wolken aan de
bovenkant heeft ook wel wat. En hij doet meteen zijn naam eer aan”.
Benodigdheden:
Garen:
Durable Chunky 341 Pebble
Durable Norwool plus M000 (zwart/wit)
Durable Coral Ginger 2207
Durable Cosy Pebble 341
Schachenmayr kleur 133 (roze) 035.9807358
Pom-pom maker Clover in de volgende 3 maten:
3,5 mm - 6,5 mm – 8,5 mm
Scherp schaartje
Stok 110 cm
Meetlint
Werkwijze:
Het patroon begint in het midden van de stok en je werkt naar
buiten toe. Knoop eerst de ene zijde met een dubbele knoop vast.
Knoop vervolgens de andere zijde eerst met 1 knoop en houd dan
de stok omhoog om te kijken of het draad mooi onder de vorige kleur valt. Zo niet dan is het nog makkelijk te vervangen
door een langere draad. Knoop de andere zijde vervolgens ook stevig vast met een dubbele knoop. Voor het gemak noem
ik het garen steeds bij de kleur die tussen de haakjes vermeld staat bij het benodigde garen.
Knip 5x 55 cm van roze.
Meet het midden van de stok uit, plak hier evt. een stukje maskingtape. Begin op 2 cm vanaf het midden en werk steeds
verder naar buiten toe. Knoop 1 draad op 2 cm vanaf het midden, aan de rechterkant, stevig vast. Knoop het andere
uiteinde aan de linkerzijde op 2 cm vanaf het midden vast. Knoop de andere 4 draden er vlak naast.
Knip 3x 70 cm van het dunne beige.
Sla aan beide zijden 2 cm over op de stok en knoop deze draden alle drie tegelijk vast.
Knip 2x 90 cm van dik beige.
Sla 4 cm over en knoop deze draden aan weerszijden met een tussenafstand van 0,5 cm naast elkaar.
Knip 4x 95 cm van terra.
Sla 1 cm over en knoop de 4 draden dicht tegen elkaar aan.
Knip 8x 115 cm van roze.
Sla 5 cm over en knoop de 8 draden dicht tegen elkaar aan.
Knip 6x 125 cm zwart/wit.
Sla 2 cm over en knoop de 6 draden dicht tegen elkaar aan.
Knip 3x 140 cm van dik beige.
Sla 2 cm over en draai de 3 draden eerst om elkaar heen en knoop ze dan tegelijk vast.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van Ak At Home 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.
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Knip 6x 170 cm van beige dun.
Draai 2x 3 draden losjes om elkaar heen.
Sla 1 cm over en knoop drie om elkaar gedraaide draden tegelijk vast. Knoop de andere drie draden er tegenaan.
Knip 7x 185 cm van roze.
Sla 1 cm over en knoop de 7 draden dicht tegen elkaar aan vast.
Knip 5x 205 cm van terra.
Sla 1 cm over en knoop de 5 draden tegelijk aan de stok vast.
Knip 4x 230 cm dik beige.
Sla 1 cm over en knoop de 4 draden met een tussenafstand van 0,5 cm naast elkaar.
6x 250 cm van zwart/wit.
Sla 2 cm over en draai de draden lichtjes over elkaar heen, knoop de draden tegelijk aan de stok vast.
9x 270 cm van roze.
Sla 2 cm over en knoop de 9 draden dicht tegen elkaar aan vast.
Test een keer of alle draden stevig vast zitten en knip de uiteinden op 0,5 cm af.
Pompon:
Gebruik een draad van 30 cm lang om de pompon mee af te werken, zodat het draad lang genoeg is om de pompom aan
de stok vast te knopen.
Maak in de volgende afmetingen en kleuren pomponnen:
Maat 8 cm (groot): 1 zwart/wit en 1 dik beige.
Maat 6 cm (middel): 2 zwart/wit, 2 beige dik, 2 beige dun, 1 terra.
Maat 3 cm (klein): 1 zwart/wit, 1 beige dun, 3 terra, 2 roze.
Leg de pomponnen op de stok en kijk eerst hoe de indeling het mooist uitkomt en de knopen van de draden niet meer
zichtbaar zijn:
Gebruik de volgende pomponnen voor het midden: 1 grote dik beige, 1 middel dik beige, 1 middel dun beige, 1 middel
zwart/wit, 2 kleine terra, 2 kleine roze.
Gebruik de volgende pomponnen voor de rechterzijde: 1 grote zwart/wit, 1 middel beige dun, 1 kleine zwart/wit, 1 kleine
terra, 1 kleine roze.
Gebruik de volgende pomponnen voor de linkerzijde: 1 middel beige dik, 1 middel zwart/wit, 1 middel terra, 1 kleine
beige dun.
Laat een tussenruimte tussen de groepjes pomponnen voor een speels effect. Knoop de pomponnen stevig vast aan de
achterkant van de stok en knip de draden af.
De wandhanger is klaar om opgehangen te worden.
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