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

Dit patroon is ontworpen door Mieke Til 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.

Regenbogen zijn nog steeds overal te zien in het interieur. En als je deze hanger maakt weet je waarom! Met de zes 
prachtige warme kleuren voeg je gelijk wat extra sfeer toe in je woon- of slaapkamer. Zijn er andere kleuren die beter bij 
jou passen? Met de vele kleuren van de Durable Coral zijn de opties eindeloos!

Benodigdheden
ReStyle Koord Gevlochten Rond 10mm, art. 019.146
Durable Coral, art. 010.6, kleuren: 2239 Brick, 2207 Ginger, 
2211 Curry, 2192 Pale pink, 2172 Cream, 326 Ivory
Houten kraal 25mm, art. 043.H4348
Houten kraal 20mm, art. 043.H4341

Overige benodigdheden
Plakband of schilderstape
Naald en draad
Schaar
Kam

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmeting
34cm lang en 24cm breed

Patrooninformatie en tips
Tip 1: Om te voorkomen dat je koord teveel gaat uitrafelen terwijl je bezig bent kun je de uiteindes afplakken met 
plakband of schilderstape.

Tip 2: Let op dat het garen bij het omwikkelen strak naast elkaar wordt gelegd, zodat het koord niet zichtbaar is.

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Stap 1: Knip 6 stukjes koord in de volgende maten: 33, 37, 39, 43, 46 en 48 centimeter (foto 1).

Stap 2: Neem je eerste bolletje garen en begin met het omwikkelen van het koord. Laat ongeveer 4 à 5 centimeter vrij, 
dit worden straks de franjes onderaan de regenboog. De begindraad leg je over het koord, zodat deze straks niet meer 
zichtbaar is (foto 2,3). Tijdens het omwikkelen zul je merken dat het koord steviger wordt, maar nog steeds makkelijk te 
vervormen is tot een boog. Als je bij het einde van je stuk koord bent, knoop de draad dan vast en knip deze af (foto 4). 

Stap 3: Herhaal stap 2 voor iedere boog en werk voor iedere boog met een andere kleur.

Stap 4: Verbind de bogen één voor één aan elkaar met naald en draad (foto 5). Zorg ervoor dat je nog een beetje ruimte 
overlaat in het midden tussen de eerste en tweede boog.

Stap 5: Verwijder het plakband van de bogen (als je dit gebruikt hebt) en kam het koord uit elkaar, zo krijg je mooie 
franjes onderaan je regenboog.

Stap 6: Knip van één van je bolletjes garen een stukje draad van 25 cm en knoop deze aan elkaar met een dubbele knoop. 
Steek deze in het midden tussen de eerste en tweede boog en trek de lus aan (foto 6).

Rijg een paar kralen aan het lusje om je regenboog hanger helemaal af te maken!

Veel plezier ermee!
Liefs, Mieke
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 Instructiefoto’s
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