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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.

Een klein wandhangertje, geweven op een weefraam, aan een mooie verweerde tak. Een ideaal restjes-project, om enkele 
bolletjes en kleine restjes van verschillende garens in te verwerken. Door met verschillende diktes garen te werken 
ontstaat een mooie textuur. Ik koos voor een kleurenpalet van naturel en off-white tinten, met een popje kleur in lila, 
curry en roze. 

Benodigdheden
Durable Coral, art. 010.6 kleur 326 Ivory
Durable Forest, art. 010.72 kleur 4002
Durable Cosy, art. 010.65 kleur 326 Ivory
Durable Chunky, art. 010.68 kleur 326 Ivory
Durable Cosy fine faded, art. 010.79 kleur 326 Ivory
Durable Double four, art. 010.69 kleur 396 Lavender
Durable Cosy extra fine, art. 010.80 kleur 2172 Cream
Durable Cosy fine, art. 010.67 kleuren 2212 Linen, 2211 Curry
Durable Coral mini, art. 010.71 kleuren 223 Rose Blush, 211 Peach

Durable MDF Weefraam klein, art. 020.1082
ReStyle Linnenkant 15mm, art. 009.2214 kleur 089

Overige benodigdheden
Mooie tak van ongeveer 25 a 30 cm
Stopnaald 
Schaar

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmeting
Weefwerk, inclusief franjes: 12 cm breed, 23 cm lang

Werkbeschrijving
Voor het maken van het weefwerk zal ik hieronder een aantal basistechnieken uitleggen. Je kunt daarna het weefje naar 
eigen inzicht maken. Leuk om te spelen met tinten en verschillende garens.

Opzetten weefraam
Voor je kunt beginnen met weven is het nodig het weefraam op te spannen. Deze draden noem ik in de beschrijving de 
spandraden. Gebruik hiervoor de Durable Coral, in de kleur Ivory.

Maak een schuiflus en schuif deze om de eerste tand linksboven. Breng de draad naar links onder en span deze om het 
tandje, ga nu weer naar boven en span deze om het tandje naast waar je begonnen bent. Werk zo door tot je weefraam 
vol is (of je de gewenste breedte bereikt hebt). Eindig rechts boven en haal je draad een paar keer door het gaatje 
rechtsboven. Zorg dat je spandraden mooi strak staan, dit weeft het makkelijkst. Je weefraam is klaar om te gebruiken. 
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Twijndraad
Om ervoor te zorgen dat je weefwerk dadelijk niet van de spandraden afglijdt, maak je eerst 
een twijndraad. Dit doe je met hetzelfde garen als de spandraden.

Knip een ruim stuk draad af. Leg deze om de eerste spandraad links, zodat je naar rechts 2 
gelijke draden hebt. Twist deze 2 draden om elkaar heen en laat 1 draad over de volgende 
spandraad lopen en de ander eronderdoor, twist weer en nu laat je de andere draad boven 
lopen en de andere onder, ga zo door tot je aan de rechterkant bent. Nu doe je hetzelfde de 
andere kant op. Maak zo een paar rijen twijndraad, voor de stevigheid van je weefwerk. Laat 
aan het einde de draadjes hangen, deze werk je op het laatst weg. Met de kam die bij het 
weefraam zit, kam je de twijndraad mooi naar de onderkant van je weefraam. 

Knopen / franjes
Ik vind het altijd mooi om het weefwerk te starten met franjes. Knip hiervoor een flink aantal 
draden (iets langer dan de dubbele lengte van je gewenste franjes). De franjes kun je zo dik 
maken als je zelf wil. Voor de onderste franjes gebruikte ik 4 draden per franje, voor de rij 
erboven 3. 

Sla het ene uiteinde van je draden om de linker- spandraad van voor naar achter (linksom), 
sla het andere uiteinde om de spandraad ernaast van voor naar achter (rechtsom). Trek 
dan rustig aan alle draden tegelijk, zodat je een knoopje krijgt. Werk zo de hele rij af. Maak 
zoveel franjes als je mooi vindt. Ik knip op het laatst altijd de franjes mooi bij. Ook leuk om 
ze bijvoorbeeld schuin af te knippen. En om te variëren in lengte. De franjes onderaan het 
weefwerk heb ik lang gelaten. De franjes midden in het weefwerk heb ik kort geknipt. 

Weefdraad
Nu begint het echte weefgedeelte. Erg leuk om te doen, want je ziet al snel resultaat. Haal 
een stuk draad door de weefnaald. Start aan de rechter- of linkerkant van je weefraam. Nu is 
het niets anders dan je draad boven, onder, boven, onder door je spandraden te weven. Een 
handig hulpmiddel hierbij is het wat langere latje wat bij het weefraam zit. Deze haal je boven, 
onder, boven, onder, etc door je spandraden. Je haalt daarna je weefnaald met draad tussen 
de spandraden door. Je volgende rij doe je precies andersom. Dus waar je draad bovenlangs 
ging, gaat het deze rij onderlangs.

Wissel na een paar rijen van kleur of een heel ander garen. Ook leuk om lintjes of band erdoor 
te weven. Ik gebruikte een stukje kantband. 

Laat alle draden hangen, deze werk je op het einde weg. 

Tips:
• Zorg ervoor dat je je draad niet te strak trekt, anders worden je zijkanten niet mooi recht. 
• Na iedere rij kam je de draden mooi recht naar beneden. 

Twistdraad
Met het Chunky garen gebruikte ik een andere techniek. Ik maakte een soort twist. Draai je  
garen om de spandraad, ga door naar de volgende spandraad en draai daar weer je garen 
omheen. Werk zo de hele rij af. Ik twistte 2 rijen boven elkaar met chunky lontwol. 

Afwerking
Als je tevreden bent over de lengte van je weefwerk is het tijd voor de afwerking. Eindig net zoals je begon, met een 
paar rijen twijndraad. Kam je weekwerk mooi strak naar onderen (zorg ervoor dat het helemaal onderaan het weefraam 
zit).  Nu het spannendste gedeelte: haal je weefwerk van het weefraam af. Dit doe je door de draad die je door het 
gaatje aan de rechterkant hebt gehaald los te maken. Haal het voorzichtig van het weefraam af. Schuif als het nodig 
is de weefdraden nog iets naar onderen, zodat het mooi strak zit. Om je werk te fixeren knip je aan de bovenkant de 
spandraden door en leg je hier per 2 draadjes een  dubbel knoopje in.
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Werk al je draadjes aan de achterkant van je weefwerk netjes weg met een stopnaald. De kantbandjes werkte ik niet weg, 
maar liet ik er lekker speels tussenuit piepen. 

De spandraden aan de bovenkant van je werk gebruik je om het weefwerk vast te maken aan de tak. Knoop ze vast aan 
de tak, met een dubbel knoopje. Zorg ervoor dat de knoopjes aan de achterkant van je werk zitten. 

Om het wandhangertje op te hangen, vlocht ik een touwtje van 3 verschillende draden. Knoop deze aan je tak, links en 
rechts van het weefwerk en voilà, je wandhanger is klaar om op een mooi plekje te hangen. 


