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Deze toffe wandhanger is een echte eyecatcher in je interieur. Met een stoere verweerde tak en draden met een dipdyeeffect. Kies kleuren die matchen met jouw interieur. Bijvoorbeeld mooie ton sur ton groentinten, stoer grijs met zwart of
zoals deze funky, vrolijke combinatie van roze en oranje. Lekker speels!
Benodigdheden
Durable Rope, art. 010.87 kleur 310 White
Marabu Easy Color25gr, art. 008.173522
- Kleuren: 236 Light pink, 225 Tangerine
Overige benodigdheden
Stevige tak van ongeveer 75cm
Keukenweegschaal
Verf-roer stokje
Katoen draad
Plastic bakje
Emmer/teil
Meetlint
Eetlepel
Schaar
Water
Zout
Afmeting
Ongeveer 75cm breed x 100cm lang
Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Wandhanger maken
Stap 1: Knip 50 draden van de klossen Rope, van ongeveer 2,10 lang.
Stap 2: Knoop deze draden aan je tak met de frivolitéknoop. Dit doe je als volgt: Vouw je draad dubbel, zodat je draad aan
beide kanten even lang is. Maak een lus. Leg de lus onder je tak en haal de andere 2 draden door de lus. Trek aan.
Stap 3: Knoop zo 50 draden aan de tak. Doe dit mooi strak naast elkaar. Het is niet erg als de draden aan de onderkant
niet allemaal even lang zijn. Het geeft juist een mooi effect als ze dat niet zijn.
Stap 4: Knoop een draadje katoen aan beide kanten aan je tak, zodat je de tak hieraan op kan hangen.
Wandhanger verven
Stap 1: Maak het verfbad. Ik gebruikte eerst de lichtroze. Los 10 gram verfpoeder op in 3 liter kokend water in een oude
emmer en voeg 3 eetlepels zout toe. Roer goed door, zodat de verf goed gemengd is. Hoe meer water je toevoegt, hoe
lichter de kleur wordt.
Stap 2: Hang de wandhanger op. Ik hing het buiten in een lage boom. Zet de emmer met verf eronder en hang de draden
tot ongeveer halverwege in de roze verf. Laat dit 10 minuten trekken.
Stap 3: Haal je hanger uit de verf. Los nogmaals 10 gram roze poeder op in een beetje kokend water in een plastic bakje
en voeg dit toe aan je roze verfbad in de emmer. Roer goed door.
Stap 4: Hang de draden weer in je verfbad, maar nu een stukje minder diep (ongeveer een derde), zodat je kleurverloop
krijgt. Laat dit 20 minuten trekken.
Stap 5: Haal je hanger uit het verfbad. Gooi het roze verfbad weg.
Stap 6: Maak nu het oranje verfbad in de emmer. Ik loste het hele zakje op in 1 liter kokend water en 1 eetlepel zout.
Stap 7: Dip de puntjes van de wandhanger in het oranje verfbad. Laat dit 5 minuten trekken.
Stap 8: Haal je hanger uit de verf en spoel goed na. Pas op dat je verf niet op het witte gedeelte van de draden komt. Ik
spoelde eerst de puntje van het draad uit en ging daarna steeds hoger, totdat je spoelwater helder is.
Stap 9: Laat de draden goed drogen.
Stap 10: Je kunt de draden nog iets bijknippen als je dat wilt. Ik hield de onderlijn ongelijk, lekker speels. Ook rafelde ik
het garen iets uit aan de onderkant.
Stap 11: Hang je wandhanger op een mooie plek op.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen 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.
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Tip: werk met verven van licht naar donker. Licht richting de tak, donker in de puntjes. Speel met de kleurintensiteit van
de verf door meer of minder water toe te voegen, of meer of minder verfpoeder. Test je kleur door een rest-stukje draad in
je verfbad te hangen.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen 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.

