
WERKBESCHRIJVING - Wandhanger

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

Lissane: “Weven is hip..!! Maar het ziet er ook heel ingewikkeld uit, je hebt er van die grote ramen voor nodig en ik durfde 
er daardoor niet mee te beginnen... Maar toen kwam ik door CraftKitchen in aanraking met de weaving sticks van Restyle. 
En kon ik het niet laten om uit te proberen natuurlijk. Want die geweven wandhangers zijn echt prachtig om te zien en een 
absolute aanwinst voor je interieur en met deze stokjes kun je ze gemakkelijk helemaal naar eigen smaak maken!!”

Uiteraard moest ik er even een filmpje (zie link op de website) 
bij opzoeken want ik wist niet meteen wat ik met al die naalden 
moest doen :) Maar gelukkig bleek het al snel goed te doen te 
zijn. 

Ik zocht een heleboel restjes mooie wol en katoen bij elkaar en 
schafte de ReStyle Weaving sticks 12 mm. aan. Voor het groot-
ste gedeelte gebruikte ik lekkere  dikke wol voor 10/12  mm. 
naalden.

 Ik heb steeds geweven tot ik het project breed genoeg vond 
voor een wandhanger (mijn hanger is 25 cm breed). 

De 3 losse stukken heb ik daarna onder elkaar genaaid om de 
juiste lengte te krijgen. De kwastjes kun je achteraf in je wand-
hanger verwerken (dat is het makkelijkst), maar je kunt ze ook 
tijdens het weven al op de naalden schuiven. Dan weef je ze 
meteen vast in je werk. Door ze op verschillende lengtes af te 
knippen krijg je een speels effect.

De draden aan de zijkanten hecht je af en knoop je daarna vast 
en vervolgens steek je ze weg in de hanger om hem netjes af 
te werken. Het leuke van dit soort geweven hangers is dat je 
het lekker bont mag maken :) Hoe meer kwastjes hoe beter en 
speel bijvoorbeeld ook gerust met fluor kleurtjes wol.
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Wanneer je voor 100% wol kiest voor de hanger zelf, krijgt hij 
meteen een luxe uitstraling. Ik gebruikte oa. Schachenmayr Wool 85, 
Schachenmayr Merino extrafine 40, DMC natura, en het Cotton cord 
van Vivant. Naast de weaving sticks (grote maat) heb je een grove 
stopnaald, een schaar, een haaknaald (om de kwastjes erdoor te 
trekken), en een tak of stok om de hanger aan op te hangen nodig.

Toen de hanger zo goed als af was heb ik aan de gehele onderkant 
kwastjes (van Schachenmayr Wool 85) bevestigd. Dat maakt hem af 
:) Nadat je die hebt vastgemaakt knip je ze op de gewenste lengte 
af. Om de hanger aan de tak te bevestigen heb ik met de stopnaald 
en een restje wol, de hanger om de tak heen genaaid. Dan zit hij niet 
alleen goed vast, maar het staat ook mooi en de hanger blijft goed op 
z'n plek hangen.

Ik ben best een beetje trots op het resultaat! De hanger staat super 
leuk in mijn woonkamer en het is me gewoon gelukt met de 
weefstokjes iets moois te creëren. 

Ik ben benieuwd naar jullie creaties met deze toffe stokjes!

Liefs Lisanne


