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

Dit patroon is ontworpen door Mieke Til 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.

Begin de zomer met het maken van deze kleurrijke wandhanger! Ik heb mij laten inspireren door de cover van het 
Durable Magazine - Sunny State en gekozen voor naturel tinten gemixt met mintgroen, lila en oker geel voor een 
zomerse “Pop of Colour”.

Benodigdheden
ReStyle Koord Gedraaid 10mm, art. 019.147 (550cm totaal)
Durable Coral mini, art. 010.71, kleuren: 2206 Lemon Curry, 2209 Camel,
261 Lilac, 2136 Bright Mint, 2208 Sand, 326 Ivory
Durable Macramé, art. 010.74 kleur 326 Ivory
Durable MDF Wandhanger 25cm, art. 020.1254

Overige benodigdheden
Wolnaald
Schaar

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmeting
45cm lang en 25cm breed

Gebruikte knopen
Wikkelknoop: Met de wikkelknoop wordt het garen om het koord gewikkeld. Neem je wikkeldraad en leg deze met 
een lus op je draden bundel (foto 1,2) wikkel dan je draad van boven naar beneden om je draden bundel heen totdat 
de gewenste lengte is bereikt. Haal nu het uiteinde van je wikkeldraad door de lus (foto 3) en trek het uiteinde van je 
wikkeldraad en het begin van je wikkeldraad voorzichtig aan (foto 4).

Festonknoop: De festonknoop is de beginknoop waarmee de ophang lus voor de wandhanger wordt gemaakt. Vouw het 
koord dubbel en haal de lus door het gaatje in de wandhanger naar achteren (foto 5). Haal de twee koordeinden dan door 
de lus heen (foto 6) en trek de draden strak aan.

Halve weitasknoop: Leg het midden van de draad onder de draden van de festonknoop (foto 7). 
Leg dan de linkerdraad over de twee middelste draden en onder de rechterdraad. Leg de rechterdraad dan over de 
linkerdraad en onder de middelste draden door de lus (foto 8). Trek de draden dan voorzichtig strak, dit is een halve 
weitasknoop.

Patrooninformatie en tips
Tip 1: Doordat je voor het grootste gedeelte van deze wandhanger alleen de wikkelknoop hoeft te beheersen, kan je je 
creativiteit geheel loslaten op het kleur ontwerp van de wandhanger. Kies zelf met welke en hoeveel verschillende kleuren 
je aan de slag gaat. Denk ook na over hoe je de kleuren met elkaar wilt afwisselen.

Tip 2: Om te voorkomen dat het koord al teveel gaat uitrafelen terwijl je bezig bent kun je de uiteindes afplakken met 
plakband of schilderstape.

Tip 3: Let op dat het garen bij het omwikkelen strak onder elkaar wordt gewikkeld, zodat het koord niet zichtbaar is 
tussen het garen.

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Stap 1: Knip 11 stukken koord van ca. 50 cm.

Stap 2: Neem je eerste stuk koord en vouw deze dubbel over de MDF wandhanger (foto 1). Begin met het omwikkelen van 
het koord door middel van de wikkelknoop. Het begin van de wikkelknoop kan soms een beetje lastig zijn, knijp met je 
vingers het koord goed plat.

Ik heb gekozen om per stuk koord twee of drie verschillende kleuren garen te gebruiken. Bij het gebruik van twee 
kleuren heb ik de lengte van de wikkelknopen samen 6 cm gemaakt en bij het gebruik van drie kleuren 8 cm. Door deze 
afwisseling in lengtes krijgt de wandhanger een speels effect. 
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Stap 3: Wikkel de rest van de stukken koord om. Wissel de kleuren en verschillende lengtes met elkaar af, hierdoor wordt 
ieder ontwerp uniek!

Stap 4: Verwijder het plakband van de koord uiteindes (als je dit gebruikt hebt) en laat het koord uit elkaar draaien en 
knip de uiteindes netjes bij. Je kan er voor kiezen om de uiteindes te kammen, maar omdat het gedraaide koord zo mooi 
uit elkaar valt heb ik ervoor gekozen om dit niet te doen.

Stap 5: Neem voor het maken van de ophang lus de bol Durable Macramé en knip één stuk van ca. 80 cm. Bevestig deze 
met een festonknoop aan het gaatje in de wandhanger.

Stap 6: Knip één stuk van ca. 320 cm en bevestig deze met een halve weitasknoop. Ga vervolgens door met het 
maken van halve weitasknopen tot ca. 30 cm lengte. Haal de middelste twee draden dan weer door het gaatje van de 
wandhanger.

Stap 7: Trek de vier draad uiteindes goed strak en werk ze weg tussen de halve weitasknopen met behulp van de 
wolnaald (foto 9).

Je wandhanger is klaar om op te hangen!

Instructiefoto’s
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