
WERKBESCHRIJVING - Spijkerkunst, Stekelige Cactus

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

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com 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.

Lidy: “Misschien ken je het nog van vroeger? Met een plankje, spijkers en draad kun je een mooie tekening maken. Dit is 
spijkerkunst. Het is een ontspannend werkje (maar dat vind ik van de meeste handwerktechnieken haha) Om in het groen 
thema te blijven maakte ik deze cactus. Lekker stekelig toch met de spijkertjes!”

Benodigdheden: 
- Durable Borduur- haakkatoen
- Spijkertjes
- Houten plankje
- Tekening
- Krijtverf
- Hamer
- Eventueel tangetje en pincet.

Werkwijze:
Schilder het plankje met krijtverf.
Leg de tekening op het plankje, plak hem eventueel vast met tape.
Sla de spijkertjes ongeveer 1/3 in het plankje. Volg de lijnen van de tekening. 
Tussen de spijkertjes zit ongeveer 1 cm. 
Als je heel precies wil werken kun je eventueel met een liniaal puntjes op de lijn zetten.

Op een moeilijke plekjes kun je de spijkertjes met een tangetje vasthouden (of als je vaak op je vingers slaat!!).
Als alle spijkertjes in het plankje geslagen hebt trek of scheur de tekening voorzichtig weg.

Nu ga je met de draden aan de slag. 
Maak losjes een knoop in de draad, leg deze om een spijkertje en trek aan.  Maak de draad met 1 of 2 knopen goed vast. 
Nu ga je van de ene spijker naar de andere. Niets hoeft alles mag. Je kan heel symmetrisch werken maar ook de draden 
kriskras door elkaar plaatsen. 
Ga heen en weer en eindig bij je begin draad. Knoop de begin en eind draad goed vast met een aantal knoopjes. 
Door met verschillende kleuren en lagen te werken krijg je meer variatie en diepte in je werk.
Bedenk vooraf goed wat je als eerste en als laatste doet. Ik heb eerst de hele tekening 1 laag gegeven daarna heb ik nog 
een 2e of 3e laag in een andere tint aangebracht. 
De rand van de bloempot heb ik als laatste gedaan zodat die er mooi bovenop ligt en het lijkt alsof de cactus in de 
bloempot zit.

Tot slot heb ik een lijn om de tekening gemaakt door alleen om de buitenste spijkers een draad te winden.

Veel plezier met maken.

Liefs, Lidy



WERKBESCHRIJVING - Spijkerkunst, Stekelige Cactus

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

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com 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.


