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Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen. 2  

Punniken met een punnikmolen gaat zo snel dat je in een mum van tijd een aantal mooie kerstitems hebt 
gemaakt. Zoals deze kersthangers of de kerstboom met onderaan de letters X-Mas. 

Garen 
Durable Coral, 100 % gemerceriseerd katoen, 50g/125m.
Kleur A: 249 Plum: 1 bol
Kleur B: 2191 Pale peach: 1 bol
Kleur C: 223 Rose blush: 1 bol

Durable Glam, 75 % katoen & 25 % polyester, 50g/130m
Kleur D: 2210 Gold: 1 bol

Overige materialen 
Prym punnikmolen, Art. Nr.  
Schaar
Maasnaald
Meetlint
Ijzerdraad 1,2 mm dik (oa. bij tuincentra te koop)
Nijptang 

Moeilijkheidsgraad 
Beginner. 

Afmetingen
Kerstboom: 40 cm breed x 43 cm hoog.
Kersthanger: 6 cm breed x 14 cm hoog. 

Patrooninfo en tips
Lees de gebruiksaanwijzing van de punnikmolen goed door of bekijk een filmpje op youtube om te zien hoe de 
molen werkt. Zodra je dit doorhebt is het alleen nog maar draaien totdat je de gewenste lengte hebt.



Merry X-Mas

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen. 3

Patroon
Kersthanger:
Met Kleur A:
Punnik een koord van 60 cm lang. 
Hecht de draad af en werk de beide draadeindjes weg. 
Knip een stuk ijzerdaad van ongeveer 65 cm lang, vouw het ene uiteinde ongeveer 1 cm naar binnen toe en haal 
nu het ijzerdraad door je gepunnikte koord, met het omgevouwde uiteinde eerst.
Vouw vervolgens bovenaan het andere uiteinde ongeveer 4 cm naar binnen toe en vorm een oogje, waarmee je de 
kersthanger kan ophangen. 
Draai / duw nu de kersthanger in de gewenste spiraalvorm. 
Maak nog kersthangers met Kleuren B en C.

Kerstboom:
Met Kleur D:
Punnik een koord van 2.50 m, knip de draad aan het uiteinde af op 30 cm en hecht af. 
Werk het onderste draadje weg. 
Knip een stuk ijzerdraad van ongeveer 2,60 m, vouw beide uiteinden een paar cm naar binnen toe, en haal het 
ijzerdraad door je gepunnikte koord. 
Wikkel beide uiteinden van het ijzerdaad rond elkaar om een dicht geheel te verkrijgen. Naai vervolgens beide 
uiteinden van je gepunnikte koord aan elkaar vast en gebruik hiervoor het 30 cm lange draadeinde. Werk het 
draadje weg. 

Vouw nu in vorm: vouw eerst de onderste letters, vervolgens laat je aan beide kanten van de letters je werk 5 cm 
horizontaal lopen, buig dan je koord naar boven toe om de kerstboom te vouwen. Begin bovenin de punt, ga langs 
beide kanten 10 cm naar beneden en vouw 3 cm naar binnen toe. Herhaal dit 15 cm lager waarbij je nu 5 cm naar 
binnen toe vouwt. 


