
WERKBESCHRIJVING - Wandhanger kerst 15 cm & 20 cm  

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.

Deze wandhanger is gehaakt in een geometrisch patroon met een vleugje glam. Leuk voor en na de feestdagen. 
De wandhanger bestaat uit 2 ringen. Een houten ring van 15 cm en een houten ring van 20 cm. De wandhangers kun je in 
verschillende richtingen ophangen waardoor het een speels interieuraccessoire is. 

Garen 
Basis:
Durable Cosy Fine, 58 % katoen & 42 % polyacryl, 50g/105m
Durable Glam, 75 % katoen & 25 % polyester, 50g/130m 

Durable Cosy fine    Durable Glam 
1 bol 2212 Linnen    1 bol 2172 Cream
1 bol 2182 Ochre    1 bol 2210 Gold
1 bol 2239 Brick    1 bol 2208 Cayenne 

Haaknaald 
4 mm

Overige materialen 
Houten ring 15 cm
Houten ring 20 cm
Schaar
Maasnaald 

Gebruikte steken en afkortingen  
 

Moeilijkheidsgraad 
beginner / ervaring 

Afmetingen
Doorsnede 15 cm en 20 cm. 

Patrooninfo
Algemene info:
- 1l aan het begin van een rij telt niet als een s. (tenzij anders vermeld). Je haakt dan ook de 1e vaste IN de eerste steek, 
waar ook de losse is. 

- Op het einde van elke rij staat het totaal aantal steken, na het streepje. 
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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.

Patroon houten ring 15 cm  
Driehoek Ochre:
Haak een ketting van 2 l.

Rij 1: Haak 2v in de 1e l van ketting.

Rij 2 t/m 13: 1l, 2v in de 1e v van vorige rij en haak 1v in overige v van vorige rij.

Foto 1:
Je hebt nu een driehoek. Haak om deze driehoek een rand v in Ochre.
Laat aan het einde een Ochre draad van ongeveer 1.40 m hangen. Dit gebruik je om later de driehoek aan de ring te 
bevestigen. 

Brick gedeelte:
(Foto 2 en 3)
Hecht Cosy fine Brick aan de driehoek en haak een ketting van 10l.

Rij 1: 1l, 10v in ketting, 1 hv aan driehoek. -10v

Rij 2: 1hv in driehoek, 1l, 10v in v van vorige rij. -10v

Rij 3: 1l, 1e + 2e v van vorige rij sh, 1v in 3e t/m 8e v in v van vorige rij, haak 9e en 10e v vorige rij samen, 1hv in driehoek. 
– 8v

Rij 4: hv in driehoek, 1 l, 8v. – 8v

Rij 5: 1l, 8v, hv in driehoek. – 8v

Rij 6: hv in driehoek, 1l, 1e + 2e v van vorige rij sh, 1v in 3e t/m 6e, haak 7e en 8e v vorige toer samen. - 6v

Rij 7: l, 1v in elke v van vorige rij, hv in driehoek. – 6v

Rij 8: hv in driehoek, l, 1v in elke v van vorige rij. – 6v
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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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 
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Rij 9: 1l, 1e + 2e v van vorige rij sh, 1v in 3e en 4e v in v van vorige rij, haak 5e en 6e v vorige rij samen, 1hv in driehoek. – 
4v

Rij 10: hv in driehoek, l, 1v in elke v van vorige rij. – 4v

Rij 11: 1l, 1v in elke v van vorige rij, hv in driehoek. – 4v 

Rij 12: hv in driehoek, 1l, 1e + 2e v sh van vorige rij, 3e en 4e v sh vorige toer samen. – 2v

Rij 13: 1l, 1e + 2e v sh van vorige rij.

Haak aan de zijkant een rand van v in de kleur Brick. 

Laat aan het einde een Brick draad van ongeveer 1.40 m hangen. Dit gebruik je om later om het Brick gedeelte aan de 
ring te bevestigen.

Linnen strook

Haak in de kleur Linnen 12v aan het Brick gedeelte en de punt van de Ochre driehoek om vervolgens een ketting van 12l 
te haken.

Rij 1: 1l, 24v. – 24v

Rij 2: 1l, 24v. – 24v

1l, 2v om zijkant Linnen gedeelte vastzetten aan houten ring (foto 9).

Haak met v de Ochre driehoek aan de houten ring (foto 10 en 11).
Maak de laatste Ochre v af met de kleur Brick (foto 12).

Haak met v het Brick gedeelte aan de houten ring (foto 13).



WERKBESCHRIJVING - Wandhanger kerst 15 cm   4

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.

Glam Cream (in ring spannen) 

Haak om de houten ring tussen het Linnen en Ochre gedeelte v in de kleur Glam Cream. Haak, als je bij de Ochre 
driehoek bent aangekomenen, een hv en haal een draad van ongeveer 1 m door de lus van de hv.

Haal de restdraad Glam Cream door een naald en je gaat draadlijntjes spannen (foto 15 t/m 17). Je haalt naald en draad 
door de rand van v zoals je op de foto’s is aangegeven. Je herhaalt dit tot net onder de Linnen strook en je hecht de draad 
af.
Gold gedeelte

Haak een rand v met Glam Gold om de houten ring (het gedeelte boven de Linnen strook). Ben je aan de andere kant bij 
het Linnen gedeelte uitgekomen… haak dan een hv en haal een draad van 3 m door de lus van de hv.
Haal de restdraad Glam Gold door een naald en je gaat draadlijntjes spannen (foto 18 en 19).
Je haalt naald en draad door de rand van v zoals je op de foto’s kunt zien en spant de draad naar de andere kant van de 
ring en ook daar haal je naald en draad door de v van de ring. Je herhaalt dit tot net onder de bovenkant van de ring.
Je haalt de draad nog een keer door de v van de ring…

Rijg de naald een klein stukje verder door de v van de ring en je kunt beginnen met het weven van de Glam Gold.
Je rijgt de naald om en om de gespannen draden (foto 20).
Haal de naald met draad door een lus van een Linnen vaste en de gaat terug weven.
LET OP!!! Voor een strakke lijn draaide ik de naald en draad om de vorig geweven draad. Dit zorgt ervoor dat het geheel 
beter op zijn plek blijft (foto 21 en 22).

Dit herhaalde ik nog een aantal keer zoals je foto 23 kunt zien. 

Afwerking:
Werk alle draadjes netjes weg. 
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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.

Deze wandhanger is gehaakt in een geometrisch patroon met een vleugje glam. Leuk voor en na de feestdagen. 
De wandhanger bestaat uit 2 ringen. Een houten ring van 15 cm en een houten ring van 20 cm. De wandhangers kun je in 
verschillende richtingen ophangen waardoor het een speels interieuraccessoire is.

Garen 
Basis:
Durable Cosy Fine, 58 % katoen & 42 % polyacryl, 50g/105m
Durable Glam, 75 % katoen & 25 % polyester, 50g/130m 

Durable Cosy fine    Durable Glam 
1 bol 2212 Linnen    1 bol 2172 Cream
1 bol 2182 Ochre    1 bol 2210 Gold
1 bol 2239 Brick    1 bol 2208 Cayenne 

Haaknaald 
4 mm

Overige materialen 
Houten ring 15 cm
Houten ring 20 cm
Schaar
Maasnaald 

Gebruikte steken en afkortingen  
 

Moeilijkheidsgraad 
beginner / ervaring 

Afmetingen
Doorsnede 15 cm en 20 cm. 

Patrooninfo
Algemene info:
- 1l aan het begin van een rij telt niet als een s. (tenzij anders vermeld). Je haakt dan ook de 1e vaste IN de eerste steek, 
waar ook de losse is. 

- Op het einde van elke rij staat het totaal aantal steken, na het streepje. 

Patroon houten ring 20 cm  
Driehoek Ochre:
Haak 2 l

Rij 1: Haak 2v in de 1e l van ketting.

Rij 2 t/m 24: 1l, 2v in de 1e v van vorige rij en haak 1v in overige v van vorige rij.
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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.

Foto 1:
Je hebt nu een driehoek. Haak om deze driehoek een rand v in Ochre.

Brick gedeelte:
(Foto 2 en 3)
Haak met de kleur Brick 3l, (ongeveer) 26v in Ochre driehoek, 3l.

Rij 1: 1l, 32 v

Rij 2: 1l, 1e + 2ev sh van vorige rij, 1v t/m de 30e v van vorige rij, 31e + 32e v sh. – 30v

Rij 3: 1l, 30v. – 30v 

Rij 4: 1l, 1e + 2ev sh van vorige rij, 1v t/m de 28e v van vorige rij, 29e + 30e v sh en afmaken met Glam Cream (foto 4). – 
28v

Laat een stuk Brick draad hangen, zodat je dit later kan gebruiken om dit gedeelte aan de houten ring vast te zetten.

Rij 5: 1l, 28v (foto 5). – 28v

Rij 6: : 1l, 1e + 2ev sh van vorige rij, 1v t/m de 26e v van vorige rij, 27e + 28e v sh. – 26v

Rij 7: 1l, 26v. – 26v

Rij 8: 1l, 1e + 2ev sh van vorige rij, 1v t/m de 24e v van vorige rij, 25e + 26e v sh. – 24v

Rij 9: 1l, 24v. – 24v

Rij 10: 1l, 1e + 2ev sh van vorige rij, 1v t/m de 22e v van vorige rij, 23e + 24e v sh. – 22v

Rij 11: 1l, 22v. – 22v

Rij 12: 1l, 1e + 2ev sh van vorige rij, 1v t/m de 20e v van vorige rij, 21e + 22e v sh. – 20v

Rij 13: 1l, 20v. – 20v
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Rij 14: 1l, 1e + 2ev sh van vorige rij, 1v t/m de 18e v van vorige rij, 19e + 20e v sh. – 18v

Rij 15: 1l, 18v. – 18v

Rij 16: 1l, 1e + 2ev sh van vorige rij, 1v t/m de 16e v van vorige rij, 17e + 18e v sh. – 16v

Rij 17: 1l, 16v. – 16v

Optie: Haak aan de zijkant een rand van v in de kleur Glam Cream (foto 7). 

Linnen zijkant

Rij 1: Haak de kleur Linnen aan het Brick gedeelte (foto 9) en haak 3v, 1hv in Ochre driehoek. – 3v 

Rij 2: hv in Ochre driehoek, l, 3v. – 3v

Rij 3: l, 3v + 1v extra in laatste v van vorige rij, hv in Ochre driehoek. – 4v

Rij 4: hv in Ochre driehoek, l, 4v. – 4v

Rij 5: l, 4v + 1v extra in laatste v van vorige rij, hv in Ochre driehoek. – 5v

Rij 6: hv in Ochre driehoek, l, 5v. – 5v

Rij 7: l, 5v + 1v extra in laatste v van vorige rij, hv in Ochre driehoek. – 6v

Rij 8: hv in Ochre driehoek, l, 6v. – 6v

Rij 9: l, 1e + 2e v sh, 1v in daaropvolgende v + 1v extra in laatste v van vorige rij, hv in Ochre driehoek. – 6v

Rij 10: hv in Ochre driehoek, l, 6v. – 6v

Rij 11: l, 1v in daaropvolgende v + 1v extra in laatste v van vorige rij, hv in Ochre driehoek.
– 7v
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Rij 12: hv in Ochre driehoek, l, 7v. – 7v

Rij 13: l, 1e + 2e v sh, 1v in daaropvolgende v + 1v extra in laatste v van vorige rij, hv in Ochre driehoek. – 7v

Rij 14: hv in Ochre driehoek, l, 7v. – 7v

Rij 15: l, 1e + 2e v sh, 1v in daaropvolgende v + 1v extra in laatste v van vorige rij, hv in Ochre driehoek. – 7v
Rij 16: hv in Ochre driehoek, l, 7v. – 7v

Rij 17: l, 1e + 2e v sh, 1v in daaropvolgende v + 1v extra in laatste v van vorige rij, hv in Ochre driehoek. – 7v

Rij 18: hv in Ochre driehoek, l, v in 1e t/m 5e v van vorige rij, 6e  + 7e v sh.  – 6v

Rij 19: l, 1e + 2e v sh, 1v in daaropvolgende v + 1v extra in laatste v van vorige rij, hv in Ochre driehoek. – 6v

Rij 20: hv in Ochre driehoek, l, v in 1e t/m 4e v van vorige rij, 5e + 6e v sh.  – 5v

Rij 21: l, 1e + 2e v sh, 1v in daaropvolgende v + 1v extra in laatste v van vorige rij, hv in Ochre driehoek. – 5v

Rij 22: hv in Ochre driehoek, l, 1e + 2e v sh, 1v, 4e + 5e v sh.  – 3v

Rij 23: hv in Ochre driehoek, l, 1e  + 2e  + 3e  v sh en haak een rand van v om zijkant van het Linnen gedeelte.

Vastzetten aan houten ring
Haak met v het Brick gedeelte aan de houten ring (foto 12).

Maak de laatste Brick v af met Glam Cream (foto 13) en haak vervolgens met v het Glam Cream gedeelte vast aan de 
houten ring.

Je komt nu bij de andere Brick kant uit. Maak de laatste Glam Cream v af met de kleur Brick en haak vervolgens het 
stukje Brick met v aan de houten ring.

Maak de laatste Brick v af met de kleur Linnen en je haakt vervolgens het Linnen gedeelte met v aan de houten ring.

Haak de laatste Linnen v af met Glam Cheyenne en haak het resterende gedeelte van de houten ring in deze kleur in v 
(foto 15). 

Weer aangekomen bij het Brick deel… haak Glam Cheyenne met een hv in Brick en haal een stuk van 1,5 m door de lus 
van hv en trek deze stevig aan.

Je bent nu op het punt aangekomen om draadlijntjes te spannen met de kleur Glam Cheyenne. 
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Haal de restdraad Glam Cheyenne door een naald en je gaat lijntjes spannen zoals hierboven op de foto’s. 
Deze foto’s zijn van het patroon de houten ring 15 cm waar ik dit ook heb gedaan.

Je haalt naald en draad door de rand van v zoals je op de foto’s is aangegeven. Je herhaalt dit tot je niet meer verder kan. 

Optie:
Je kan eventueel op het Glam Cream gedeelte een aantal pc aanbrengen. 
Ik deed dit door Glam Cream draad vast te zetten op de gewenste pc plek.
Haak 3 l = 1 st, 4 st en werk het af als een pc en zet de bovenkant van pc vast. 
Hecht draad af en maar een aantal pc op deze manier.

Hecht deze en eventueel overige draden af en de wandhanger is af en klaar om opgehangen te worden.

Veel plezier!


