
Werkbeschrijving - Lamp met gebreide kap
Gebreide woonaccessoires zoals kussens, plaids en poefjes zijn 
helemaal in. In deze stijl kun je zelf een lampenkap maken met 
een glazen fles als voet.

De lampenkap is gemaakt met de ‘Groovy Knitter’ breiring en van een 
glazen vaas maakten we een voet. Het strijkijzersnoer maakt van deze lamp 
een trendy blikvanger in je huis!

Benodigde materialen: 
• MyBoshi nr. 1 (031.7010 kleur 192) 
• Groovy Knitter breiring (012.1000) (doorsnede hangt af van doorsnede kap) 
• Glazen vaas of fles 
• Rechte witte kap 
• Strijkijzersnoer (www.snoerboer.nl) 
• Fitting die past in flesopening 
• Stekker 
• Lijm geschikt om plastic en glas te lijmen (Polymax Crystal Bison) 
• Textiellijm 
• Wasknijpers 

Wij adviseren je de werkbeschrijving eerst door te lezen voordat je gaat beginnen.

Werkbeschrijving
Je kunt het beste eerst een vaas die als voet dient kopen en daar een bijpassende kap bij zoeken. Als 
je de breiring gebruikt adviseren we je een rechte kap te nemen. Bepaal de doorsnede van de kap en 
gebruik een breiring met ongeveer dezelfde doorsnede. 
Zet het breiwerk op (zie uitleg artikel ‘Voor jou getest: de breiring’). Voor deze kap hebben we de draad 
dubbel opgezet voor een mooi dicht breiwerk. Maak het breiwerk zo hoog als de kap. Trek het breiwerk 
over de kap heen. De omgekrulde randen kun je eventueel met textiellijm vastlijmen en met behulp van 
wasknijpers vastzetten en laten drogen. 

Lampvoet maken
Om het snoer door de fles naar buiten te trekken moet een gat geboord worden (het gat moet zo groot 
zijn als de dikte van het snoer). Je kunt dit zelf doen met een speciale glas/diamantboor of laten doen 
bij een professioneel glasatelier. Let op: wanneer je het zelf gaat doen adviseren wij je een goede holle 
diamantboor te kopen bij een degelijke ijzerwarenzaak. Het is belangrijk dat je tijdens het gehele boor-
proces het glas goed koelt met (stromend) koud water om te voorkomen dat het glas barst. Wij hebben 
het glas laten inboren door glasatelier Hillit (www.hillit.nl). Haal het snoer door de fles en monteer de 
stekker en de fitting. Lijm de fitting met Bison voorzichtig vast in de flesopening. 
 
Tips
•  Voor een meer zomerse uitstraling kun je voor het breiwerk ook katoen gebruiken.
•  Heb je wat meer ervaring dan kun je ook meerdere kleuren verwerken in je breiwerk of een patroon  
 inbreien.
•  Versier de kap met fournituren zoals balletjesband, pompons of kralen.
•  De Snoerboer (www.snoerboer.nl) verkoopt niet alleen mooie snoeren maar ook fittingen en 
 stekkers. Op YouTube hebben ze een paar handige filmpjes geplaatst met uitleg over bijvoorbeeld  
 het aansluiten van een fitting.

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.

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


