DIY-FICHE
GEKNOOPTE PLANTENHANGER

Wil je snel een hippe plantenhanger voor je raam. Dit model heb je binnen de kortste tijd
klaar!
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sierpot doorsnede ong. 14 cm
ong. 10 m dik lint, Hoooked Zpagetti Ribbon XL, 250 g/ca. 120 m
schaar
lintmeter
kleefband
elastiekje
eventueel 4 houten kralen, Rayher 20 mm doorsnede, gaatje 4 mm
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WERKWIJZE
Knip 8 stukken lint van 1.10 m lengte. Het lint niet rekken tijdens het
meten.

Knoop alle 8 linten samen met 1 knoop.

Plaats de knoop in het midden van de onderkant van de sierpot.

Verdeel de 8 linten in paren van 2. Kleef ze met een stukje plakband op
gelijke afstand van elkaar op de onderkant van de sierpot. Zo blijven ze
op hun plaats tijdens het knopen.

Neem telkens 2 linten samen en knoop ze vlak over de rand van de
sierpot.

Verbind de lintparen nu onderling met een knoop door een lint van het
ene paar te knopen met een lint van het naastliggende paar. Leg de
knoop vast met kleefband op de sierpot. Herhaal met de overige linten.
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Knoop nu op de zelfde manier maar weer iets lager dan de vorige rij
knopen.

De laatste rij knopen leg je net onder de rand van de sierpot.
Tip: Indien gewenst rijg je nu als versiering aan elk paar linten een
kraal. Kleef eerst de uiteinden van de linten samen met een stukje
kleefband. Zo schuif je de kraal makkelijk tegelijk over beide linten. Om
verschuiven van de kraal te beletten, leg je een knoop (op 10 cm van
de rand van de sierpot) onder de kraal.

Haal de 8 linten door de ring en leg vast
met een elastiekje. Knip de linten gelijk
af.

Knip een lint van ong. 80 cm. Maak hiermee
een wikkelknoop (zie verder) onder de
ring.
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ZO MAAK JE EEN WIKKELKNOOP
Wikkelknoop

Leg het koord waarmee je de wikkelknoop wilt maken in een lus op de touwen onder de ring.
Wikkel vervolgens het koord strak rond alle touwen tot je de gewenste lengte van de wikkelknoop
hebt. Let goed op dat de wikkelingen netjes naast elkaar liggen. Het beginlusje blijft zichtbaar
onder de wikkelingen, de begindraad boven de wikkelingen.

Steek de rest van het touw vervolgens door het lusje van de eerste stap. Trek vervolgens aan het
korte eind dat bovenaan de wikkelknoop uitsteekt totdat het lusje helemaal in de wikkelknoop
verdwenen is.

Knip de uitstekende stukken touw af en duw de uiteindes achter de wikkelingen met bv. een
schaar.
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