
Maak het thuis gezellig met deze leuke vilten en houten 
hangers.

Een lege vaas in huis is natuurlijk lang zo leuk niet als dat je 
hem vult met mooie takken en leuke hangers. Maak zelf deze 
stijlvolle hangers in een paar eenvoudige stappen.

Benodigde materialen 
* Lint (018.9296.15) kleur 070 
* Houten kralen (040.1108.18) kleur 110 
* Madeira garen 055.9842 kleur copper 
* Vilt (082.3) kleur 3704 (er gaan zes hangers uit 1 lapje) 
* Marabu verf (008.120004) 
* Prym hobby mes 022.611395 
* Textiellijm (002.613606) 
* Snij mat (022.611382)

Werkbeschrijving vilten hangers
De aantallen van de benodigde materialen is afhankelijk van het 
aantal hangers die gemaakt gaan worden.  Haal een paar takken 
uit de tuin of uit het bos en schilder deze.

Snij de patronen uit, leg deze op het vilt en zet met een paar 
spelden vast. Snij vervolgens langs de buitenranden het vierkant 
helemaal uit. Daarna snij je over de binnenste lijnen zodat er 
inkepingen in het vilt ontstaan. Zie afbeeldingen hieronder.  

Werkbeschrijving - Vilten en houten hangers

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de 
werkbeschrijving.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
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Plak de punten met textiellijm, volgens de onderstaande illustratie en foto’s, op elkaar. 

Dip de kralen in de verf en laat ze drogen. 
Vouw een stuk van het koperen lint dubbel en zet dit in het midden vast met een speld. Vervolgens wikkel 
je er een stuk koper garen omheen zodat de onderkant van de lus puntig wordt. (Zie onderstaande foto’s)

Haal een stuk koper garen door de het bovenste puntje van de hanger en schuif de knoop eroverheen. 
Bevestig het geheel onderaan de lus gemaakt van lint. (Doordat je hier een puntje aan gemaakt hebt kan 
je deze een stukje in de kraal drukken).

5 16 37 28 4

5 op 1 naar voren

6 op 3 naar voren 2 op 7 naar achter 4 op 6 (naar voren) en als 
laatste 8 op 2 naar achter
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Benodigde materialen 
* Lint (018.9296.15) kleur 070 
* Houten kralen (040.1108.18) kleur 110 
* Madeira garen 055.9842 kleur copper 
* Marabu verf (008.120004) 

Werkbeschrijving houten hangers
Dip een kraal helemaal in de verf en dip een kraal half in de verf, 
laat een kraal ongeverfd. Laat de geverfde kralen drogen. Haal 
het koper kleurige garen 2 keer kruislings om de onderste kraal, 
maak bovenaan met een knoopje vast. Schuif vervolgens de 
tweede kraal en de eerste kraal over het garen. Zorg dat je 
genoeg garen aan de bovenkant overhoud om de kralen aan de 
tak te kunnen hangen.


