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In 2018 is het Dorcas Handwerkatelier opgericht. 

Het Dorcas Handwerkatelier verbindt mensen 

en hun gezamenlijke, creatieve talent. Samen 

maken we de mooiste creaties die vervolgens 

verkocht worden ten bate van de projecten 

van Dorcas. 

Het Dorcas Handwerkatelier groeit! Inmiddels 

hebben we een eigen logo en labels die aan 

de producten gehangen kunnen worden. We 

hebben meer dan 500 leden op onze besloten 

groep op Facebook, zijn actief op Instagram 

en Pinterest. Op de website www.dorcas.nl/

handwerkatelier staat een actueel overzicht 

van deelnemende inlever- en verkooppunten. 

We krijgen er steeds meer! Tenslotte zijn er 

ook nog een heleboel niet-geregistreerde 

vrijwilligers actief. 

Wil jij actuele post van het Handwerkatelier 

blijven ontvangen? Dan is het noodzakelijk dat 

je je registreert. Mail ons! 

De variëteit aan producten wordt steeds 

groter. Je denkt misschien aan producten met 

naald en draad, maar ook houtbewerking, 

schilderen, kaarten maken, metaal en 

bijvoorbeeld droogbloemen kunnen we goed 

verkopen. De producten hebben gemeen 

dat ze hip zijn, trendy van kleur en helemaal 

passen in het huidige modebeeld. En natuurlijk 

netjes gemaakt! 

Met dit magazine willen wij graag inspireren 

om ook mee te doen met het Dorcas 

Handwerkatelier. 

Bedankt aan iedereen die hieraan heeft 

meegewerkt! Zonder al dit vrijwilligerswerk 

zou het Dorcas Handwerkatelier geen enkel 

bestaansrecht hebben.

Heb je nog vragen, ideeën of tips? Wij 

zijn te bereiken via het e-mailadres: 

handwerkatelier@dorcas.nl. 

Janet, Margriet en Yvon

Voorwoord

Ben je al lid van het Dorcas Handwerkatelier? Wij hopen dat je geïnspireerd raakt en 

weer mooie dingen voor het Dorcas Handwerkatelier wilt maken. Ben je een nieuw lid? 

Welkom! In dit magazine wordt de bedoeling van het Dorcas Handwerkatelier nader 

uitgelegd. Hopelijk kunnen wij binnenkort ook jouw creaties bij één van onze inleverpunten 

tegemoet zien.
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Zelf houd ik van grotere pannenlappen. Daarom heb ik het 

oorspronkelijke patroon (dat bestemd was voor haaknaald 2,5 

of 3 mm) gehaakt met haakkatoen geschikt voor haaknaald 

nummer 4. Uiteraard kun je elk garen gebruiken. Wel is het

belangrijk dat de pannenlap gehaakt wordt met 100% katoen 

(i.v.m. verbranden/schroeien/smelten).

Werkwijze:

 Toer 1: Haak een ketting van 25 lossen. 

 Toer 2: Maak een vaste in elke losse (begin in de tweede losse  

 vanaf de haaknaald). Maak aan het einde van de toer een   

 keerlosse.

 Toer 3: Draai aan het begin van elke toer het werk om en  

 haak in elke vaste weer een vaste. Eindig de naald met 2 

 lossen (een keerlosse en een extra losse).  

 Toer 4-9: Begin de volgende toer in de tweede steek vanaf de 

 naald en haak in elke steek weer een vaste. Eindig de naald  

 met 2 lossen (een keerlosse en een extra losse).  

 Toer 10: Als de 9e toer maar eindig de toer met 1 keerlus   

 (losse).

 Toer 11-14: Meerder niet meer maar haak door op dezelfde  

 breedte (aan het einde van elke toer 1 keerlosse).

 Toer 15: Als toer 14 maar dan geen keerlosse aan het eind.

 Toer 16-28: Minder aan het begin van elke toer 1 steek. Doe 

 dit door geen keerlosse te maken en begin in de 2e steek   

 vanaf de naald.

 Toer 29: Als toer 28 maar dan met 1 keerlosse aan het einde.  

 Toer 30-37: Stop met minderen. Haak door op dezelfde 

 breedte met aan het einde van elke toer 1 keerlosse.

 Toer 38: Als toer 37 maar dan zonder keerlosse op het eind.

 Toer 39: Haak 1 vaste, sla een steek over en ga door met 

 vasten maken. Sla de één na laatste steek over en eindig met  

 een vaste. Maak geen keerlosse.

 Toer 40: Haak een vaste in de tweede steek vanaf de haak-  

 naald. Sla een steek over en haak weer een vaste. Herhaal dit  

 tot het einde en hecht de draad af.

Uitleg afwerking loopt door op de volgende pagina.

Pannenlap ‘kip’ haken
Patroon oorspronkelijk 

afkomstig van: 

www.landleven.nl/kip-pan-

nenlap 

Bewerkt door Janet Klein

 

Nodig: 

 100% katoenen haak-

 garen, geschikt voor

 Haaknaald nr. 4
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Afwerking:

Haak een rand van vasten rondom de kip. 

Kam: Haak daarna de kam op de kop van de kip. Begin rechtsboven van de kop met een 

vaste, maak vervolgens een trosje van 5 stokjes in dezelfde steek. Ga door met een vaste, 

maak vervolgens 10 lossen voor het ophanghaakje en zet deze weer vast met een vaste. 

Haak vervolgens weer een trosje van 5 stokjes en zet deze weer vast met een vaste. Hecht 

de draad af. 

Vleugels: Haak de vleugels op het schuine stuk van het lichaam. Dat zijn 3 trosjes van 5 

stokjes naast elkaar met elke keer een vaste er tussen en een vaste aan het begin en het 

einde. Haak vervolgens nog een randje met vasten rondom de kam en de vleugels. 

Snaveltje: Haak voor het snaveltje van de kip een ketting van 4 lossen en voeg deze samen 

tot een ring. Haak vervolgens 3 lossen en daarna in de ring nog eens 6 stokjes. Maak een vaste 

in de 3e beginlosse en hecht de draad af. Haak voor het lelletje van de kip een ketting van 4 

lossen. Haak in de 3e losse vanaf de naald een trosje van 5 stokjes en hecht af in de 4e losse. 

Maak de onderdelen vast, borduur de ogen van de kip met zwart garen. 

En klaar is de kip! Je eerste pannenlap is klaar voor de verkoop via het Dorcas Harndwerkatelier. 

Kijk voor de inleverpunten op www.dorcas.nl/handwerkatelier.
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Vlaggetjes naaien met vrolijke, hippe stofjes 

Je kan ze ook haken, hierbij het patroon:

Zelf(gemaakte) slingers ophangen:
Puntvlaggetjes

Werkwijze:

 Start met 2 lossen.

 Haak in de eerste losse 2 vasten.

 Draai je werk en haak een keerlosse. Haak in de laatste vaste van de vorige toer een vaste.  

 Haak in de volgende steek 2 vasten.

 Draai je werk weer om en haak een losse. Haak in de laatste vaste van de vorige toer een  

 vaste. In de volgende steek haak je een vaste. Haak in de volgende steek 2 vasten.

 Na iedere toer draai je je werk en haak je een keerlosse. In de eerste steek , en alle steken die  

 daar op volgen, haak je 1 vaste. In de laatste steek haak je 2 vasten. Door deze volgorde aan  

 te houden kan je je vlag net zo groot maken als jij wilt.

 Ik heb in totaal 21 vasten bij de laatste toer gehaakt. Nu ga ik de rand haken door mijn naald  

 in een gat van de losse van de vorige toer te steken. Hier haak ik een vaste in. De volgende  

 vaste komt in het oog van de twee vasten van de toer daarvoor. 

 Ga zo door tot je bij de punt komt waar je bent gestart. In de punt haak je ook een vaste.  

 Vervolgens een losse en in diezelfde punt nogmaals een vaste. Haak de rest van de rand net  

 als de andere kant.

 Eindig met een vaste in de losse van je laatste toer bovenaan. In de eerste vaste van de toer  

 haak je een halve vaste. Knip je draad af en werk deze weg met een stopnaald.

 Het aan elkaar zetten doe ik d.m.v. vaste in de bovenste rij.

Veel plezier met haken! 

Bron: www.gratis-haakpatronen.nl/vlaggenlijn-haken
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Zelf(gemaakte) slingers ophangen
Strokenvlaggetjes

Slingerketting
Natuurlijk kan je ze ook haken of breien. 

Het patroon voor haken:

Met stroken stof en linten knopen aan een lang, stevig stuk touw.

 Toer 1: Haak 35 lossen en sluit met een halve vaste.

 Toer 2: Haak 2 lossen (deze gelden als eerste halve  

 stokje) en haak in alle volgende steken een half stokje  

 Herhaal dit 4 keer en hecht af. Dit is de eerste strook.

 Nu begin je opnieuw met een andere kleur en her-  

 haal je toer 1 en 2.

Let op! Bij het aansluiten van een nieuwe kleur, zorg je 

na 35 lossen, dat je voordat je de halve vaste maakt 

om hem te verbinden, je hem door de vorige ketting 

haalt.

Ga zo door tot je je slinger lang genoeg vindt. 

Ik vind in de lengte haken fijner dan in de breedte, zoals 

je ziet op de afbeelding links. Dit kan je natuurlijk zelf ook 

doen. Je begint dan met 6 of 7 steken en maakt dan 35 

rijen.

Bron: www.breiclub.nl/over-haken/slinger
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Patroon oorspronkelijk 

afkomstig van de moeder 

van Klazien Würsten.

Nodig: 

 Dunne wol, anders worden 

 ze te groot

 Breinaalden 2.5

Werkwijze:

Begin bij het zooltje:

 Zet 40 steken op. 

 Naald 1: recht breien.

 Naald 2: 1 afhalen, 1 meerderen, 18 recht, 1 meerderen, 2 recht,  

 1 meerderen, 18 recht, 1 meerderen, 1 recht.

 Naald 3 en alle oneven pennen: recht breien.

 Naald 4: 1 afhalen, 1 recht, 1 meerderen, 18 recht, 1 meerderen,  

 4 recht, 1 meerderen, 18 recht, 1 meerderen, 2 recht.

 Naald 6: 1 afhalen, 2 recht, 1 meerderen, 18 recht, 1 meerderen,  

 6 recht, 1 meerderen, 18 recht, 1 meerderen, 3 recht.

 Naald 8: 1 afhalen, 3 recht, 1 meerderen, pen uitbreien op 

 4 steken na, 1 meerderen, 4 recht.

Je hebt nu 54 steken op de pen

 Naald 9: 1 recht, 1 averecht breien.

 Dan 10 toeren patentsteek breien.

 

 Patentsteek = 

 Naald 1: 1 st recht, 1 st averecht breien.

 Naald 2: 1 st recht, 1 st averecht, maar de rechte steek 1 

 toer dieper insteken.

Dan bovenvoetje:

 Naald 1: brei 21 steken patent, 1 afhalen, 1 recht breien, de 

 afgehaalde over de gebreide heen halen, 8 recht, 2 steken  

 recht samenbreien, 21 steken patent.

 Naald 2: 20 steken patent, 2 steken averecht samenbreien, 

 8 st av, 2 steken av samenbreien, 20 steken patent.

 Naald 3: 19 steken patent, 1 afhalen, 1 recht breien, de afge- 

 haalden overhalen, 8 recht, 2 steken recht samenbreien, 19  

 steken patent.

 Naald 4: 18 steken patent, 2 st av samenbreien, 8 averecht, 

 2 st av samenbreien, 18 patent.

 Zo doorgaan tot er nog 30 steken over zijn.

Dan een gaatjestoer maken:

 1 afhalen, [1 recht, draad om de pen, 2 tezamen breien] 

 tussen haakjes herhalen, deze hele toer.

 Dan nog 10 toeren patentsteek breien voor het boordje.

 Afhechten met 1 recht, 1 averecht.

Dichtnaaien en een koordje draaien of haken of een lint erdoor.

Gebreide babyslofjes

Tip: 
Gebruik vrij dunne 

wol anders worden 
ze te groot
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Hoe werkt het Dorcas Handwerkatelier?

‘Dit product is handgemaakt door de vrijwilligers 
van Dorcas. Met deze aankoop maakt u blijvend 
verschil in het leven van mensen in nood.’

Alle handgemaakte producten kunnen worden ingeleverd bij één 

van onze inleverpunten. Het is belangrijk dat het eigentijds is, 

dat verkoopt het beste. En daar draait het uiteindelijk om; geld 

ophalen voor onze Dorcas-projecten. Wat is er nou mooier dat 

je via jouw creatieve talent de koper een goed gevoel geeft, de 

ontvanger een mooi cadeautje krijgt én de mensen in Dorcas-

projecten duurzaam worden geholpen. Een actueel overzicht van 

de inlever- en verkooppunten is te vinden op onze website:  

www.dorcas.nl/handwerkatelier. Je komt hier ook 

via deze QR code rechts. Op de website tref je 

een overzicht met veelgestelde vragen en een 

leuk filmpje. Daarnaast vertellen we de leuke 

acties die we met elkaar kunnen doen.

Deze tekst staat op de labels die vastgemnaakt 

worden aan alle handgemaakte producten. Zo is het 

herkenbaar en leest de ontvanger ook onze missie. 

Werk op bestelling

Het Dorcas Handwerkatelier heeft 

ook een eerste bestelling gehad. 

Wegens het 40-jarig bestaan van 

Dorcas in 2020, konden Dorcas-

winkels door het Handwerkatelier 

gemaakte linnen tassen bestellen. 

In totaal zijn er bijna 300 tassen 

genaaid!

Onze droom

Een eigen Dorcas-lijn met door vrijwilligers 

ontworpen patronen die wij in grote getalen 

kunnen laten maken. Dat is onze droom! Wij 

zoeken nog mensen die ons kunnen helpen 

deze droom te realiseren. Mocht je iemand 

weten, geef het dan aan ons door via 

handwerkatelier@dorcas.nl.
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In deze rubriek stellen wij u elke keer een enthousiast lid van het Dorcas Handwerkatelier voor. 

Deze keer: Gerrie Pek. Gerrie woont in Bergambacht en is 78 jaar. Naast haar vrijwilligerswerk als 

gastvrouw in het restaurant van een woonzorgcentrum en in de Dorcas Winkel Bergambacht, is 

ze thuis veel creatief bezig. 

Gerrie, hoe ben je bij Dorcas terechtgekomen?

Toen mijn man 10 jaar geleden ziek werd en 

als gevolg daarvan overleed, zei hij tegen mij 

dat ik vrijwilligerswerk moest gaan doen.  

Enkele jaren later zei een vriendin dat de  

Dorcas Winkel Bergambacht een leuke werk-

plek voor mij zou zijn. Ik heb toen een open 

sollicitatiebrief gestuurd naar het bestuur. 

Ik ben aangenomen en ben daarna op alle 

afdelingen ingewerkt. Ik wist al snel dat ik dit 

eigenlijk jaren eerder had moeten doen. We 

hebben een ontzettend fijn team en er is veel 

belangstelling voor elkaar. 

Wat trekt jou aan in het Dorcas Handwerk- 

atelier? Het is leuk als klanten naar je toe 

komen en vol bewondering zeggen: “Heb jij dat 

gemaakt? Dat kost toch 

heel veel tijd?” Ik vind 

het een fijne gedachte 

als het verkocht wordt 

voor het goede doel.

Wat motiveert je om 

voor Dorcas te werken? 

Dorcas kan met relat-

ief weinig geld al van 

grote betekenis zijn in 

de projectlanden. Met 

name projecten waar 

kinderen door Dor-

cas verder geholpen 

worden, raken mij. 

Als ik dan een ketting verkoop voor €1,00 weet 

ik dat dit bijvoorbeeld twee warme maaltijden 

à €0,50 zijn voor de mensen daar. 

Wat maak jij voor het Handwerkatelier? 

Ik ben begonnen met het sorteren, herstellen,  

maken en prijzen van sieraden. De vrijwilligers 

bij de inbreng van de winkel houden het voor 

mij apart en thuis kan ik er avonden mee bezig 

zijn. Als ik ga werken, neem ik ze weer mee 

voor de verkoop. Dit verkoopt goed. 

Daarnaast naai ik ook graag. Naaimachines 

worden eerst nagekeken en doorgesmeerd 

door de technische afdeling, daarna test ik ze. 

Ik naai dan meteen weer artikelen die verkocht 

kunnen worden. Vlaggenlijntjes zijn populair. 

Daarnaast verwerk ik allemaal dingen van 

oude spijkerbroeken die niet meer verkocht 

kunnen worden. Die was ik eerst en vermaak ik 

tot deurstoppers, tassen, kussens en plaids. 

Heb je nog tips voor de leden van het Dorcas 

Handwerkatelier? Zorg ervoor dat de verkoop-

prijzen niet te hoog zijn, ook al heb je er uren 

werk van gehad. Een vlaggenlijntje met 40 

vlaggetjes is voor mij 3 dagen werk. Toch 

verkochten wij ze niet voor €12,50 en ook niet 

voor €10,-. Nu ze voor €8,- in de winkel liggen, 

gaan ze erg hard. 

Op de volgende pagina: Tips van Gerrie voor 

een tweede kans voor jeans!

Even voorstellen…?
Een kennismaking met enthousiaste 
leden van het Dorcas Handwerkatelier

Gerrie Pek
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Gerrie Pek liet mij tijdens het interview allerlei toepassingen 

van oude spijkerbroeken zien. Ik heb er foto’s van gemaakt en 

inspireer jullie hier graag mee.

Nodig:

 Oude spijkerbroeken 

 Eventueel stof voor een voering

 Bijpassende kleur garen

 Schaar

 Naaimachine

Werkwijze:

 Was de spijkerbroeken indien nodig

 Maak er een tas, kussen, deurstopper 

 of plaid mee. 

 De afbeeldingen hiernaast dienen als  

 voorbeeld, maar laat je creativiteit de  

 vrije loop.

Tweede kans voor jeans

Tip: 
Vraag mensen in je 

omgeving om oude 

spijkerbroeken voortaan 

bij jou in te leveren
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We denken allemaal graag 

om het milieu. Wij merken 

het ook in de verkoop van 

de producten. Herbruikbare 

wattenschijfjes en (vaat)

doeken verkopen goed. 

Hiernaast verschillende 

varianten die jij wellicht ook 

zou kunnen maken. 

Wasbare wattenschijfjes

Nodig:

 Stof(resten) badstof/handdoeken 

 Stof(resten) hydrofiele doeken of andere katoenen stof

 Glas of beker

 Stofmarkeerder of kleermakerskrijt

 Schaar

 Naaimachine

Werkwijze:

Je knipt uit beide stoffen rondjes met een doorsnede van on-

geveer 7 cm. Een beker of glas kan hiervoor een handig hulp-

middel zijn. Je legt beide stoffen met de verkeerde kant tegen 

elkaar aan en naait ze met een zigzagsteek, rechte steek of 

siersteek aan elkaar.

(Vaat)doeken gehaakt 

Gehaakte vaatdoeken worden steeds meer gemaakt en 

verkocht. Hieronder een patroon. Het okergele vaatdoekje is 

gemaakt door een vrijwilliger in een andere steek.

Nodig:

 Haakkatoen 

 Haaknaald nr. 3

Werkwijze:

Neem met opzetten een aantal steken dat deelbaar is door 3.  

In dit voorbeeld beginnen we met 63 steken.

  Toer 1: 2 stokjes in de derde losse vanaf de haaknaald. * Sla 

2 lossen over, 1 vaste en 2 stokjes in de volgende losse*. Herhaal 

van * tot * tot de laatste 3 lossen. Sla 2 lossen over en haak 1 

vaste in de laatste losse. Haak 2 lossen en keer.

 Toer 2: 2 stokjes in de eerste vaste (helemaal aan het begin 

van de toer dus). *Sla twee stokjes over en haak 1 vaste en 2 

stokjes in de volgende vaste*. Herhaal van * tot *. Eindig met 1 

vaste in de laatste vaste en 2 lossen om te keren.

Herhaal de tweede toer tot het lapje vierkant is. Hecht af en 

werk de losse draadjes weg. En klaar is je vaatdoekje. 

Ik gebruikte ongeveer 1 1/3 bol katoen per vaatdoekje.

Duurzame producten

Tip: 
Zorg voor 100% katoen, 

dan kan het altijd op 

60 graden gewassen 

worden.
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Droogbloemen en stekjes
Helemaal terug van weggeweest: 

droogbloemen en stekjes zijn 
populairder dan ooit. 

   

13



Gehaakte babydeken
Het patroon heet: ‘call the 

midwife’ (roep de vroed-

vrouw). Het is een leuk en 

populair patroon, geschikt 

als babydekentje. Maak je 

hem een stuk breder, dan 

is het ook een heerlijk plaid 

voor op de bank. Hieronder 

is hij bijna af. Ik wilde er nog 

een rand omheen met 

dubbele stokjes, maar dit 

is niet noodzakelijk.

De vertaling komt van 

www.lottehaakt.nl.

Haak een ketting van 118 

lossen. Wil je een grotere 

deken? Neem een veelvoud 

van 16 plus 6 steken voor de 

opzet

 Toer 1: haak een stokje in de 6e losse vanaf je haaknaald 

 (1 losse, 1 steek overslaan, stokje in de volgende steek) herhaal  

 tot het einde, 4 lossen en keer je werk. 

 Toer 2: sla de eerste 2 steken over, stokje in de volgende 15  

 steken inclusief de losse van de vorige rij. (1 losse, 1 steek over 

 slaan, stokje in de volgende 15 steken) 6 keer herhalen. 1 losse,  

 1 steek overslaan, stokje in de volgende steek (welke 

 onderdeel is van de 4 lossen van de vorige rij), 4 lossen en   

 draai je werk. 

 Toer 3: sla de eerste 2 steken over. Stokje in de volgende 6 

 steken, 3 lossen, sla 3 steken over, stokje in de volgende 6 

 steken (1 losse, 1 steek overslaan, stokje in de volgende 6 

 steken, 3 lossen, 3 steken overslaan, stokje in de volgende 6 

 steken) herhaal nog 6 keer. 1 losse, 1 steek overslaan, stokje in 

 de volgende steek (welke onderdeel is van de 4 lossen van de 

 vorige rij), 4 lossen en keer je werk. 

 Toer 4: Sla de eerste 2 steken over, stokje in de volgende 4 

 steken, 3 lossen, 3 steken overslaan, halve vaste in de volgende 

 steek, 3 lossen, 3 steken overslaan, stokje in de volgende 4 

 steken (1 losse, 1 steek overslaan, stokje in de volgende 4 

 steken, 3 lossen, 3 steken overslaan, halve vaste in de volgende 

 steek, 3 lossen, sla 3 steken over, stokje in de volgende 4 

 steken) herhaal nog eens 6 keer. 1 losse, 1 steek overslaan,

 stokje in de volgende steek (welke onderdeel is van de 4 

 lossen van de vorige rij), 4 lossen en keer je werk. 

 Toer 5: Sla eerste 2 steken over, stokje in de volgende 6 stokjes  

 (vergeet niet de lossen van de vorige rij mee te tellen), 3  

 lossen, sla 3 steken over, stokje in de volgende 6 steken (1 losse, 

 1 steek overslaan, stokje in de volgende 6 steken, 3 lossen, 3  

 steken overslaan, stokje in de volgende 6 steken) herhaal nog  

 een 6 keer. 1 losse, 1 steek overslaan, stokje in de volgende 

 steek (welke onderdeel is van de 4 lossen van de vorige rij), 4  

 lossen en keer je werk. 

 Toer 6: Sla eerste 2 steken over, stokje in de volgende 15   

 steken (1 losse, 1 steek overslaan, stokje in de volgende 15  

 steken) herhaal nog eens 6 keer. 1 losse, 1 steek overslaan, 

 stokje in de volgende steek (welke onderdeel is van de 4 

 lossen van de vorige rij), 4 lossen en keer je werk. 

 Toer 7: Sla de eerste twee steken over. Stokje in de volgende  

 steek (1 losse, 1 steek overslaan, stokje in de volgende steek)  

 herhaal tot einde. 4 lossen en keer je werk. 

 Herhaal toer 2 t/m 7 ca. 11 keer tot de deken de gewenste   

 lengte heeft. 
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Sterren van (pallet)hout of takken

Tip: 
Versier ze met 

een lichtsnoer op 

batterij.

Houtbewerking in vele variaties

Kaartenstandaards

Ik zag een leuke kaartenstandaard in een winkel en dacht: “dat kunnen wij bij het 

Handwerkatelier ook!” Het is misschien wat stereotype, maar kunnen een paar mannen 

dit niet voor ons maken? 
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In deze rubriek staat elke keer een ander verkooppunt in het middelpunt. Deze keer gingen we op 

bezoek bij het Dorcas Handwerkatelier, afdeling Hoorn. 

Op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag is er inloop voor ieder die zin heeft om creatief te 

zijn voor Dorcas. Op dit moment zijn er een paar dames actief op vrijdag en zaterdag. Vivienne 

Fanoy en Anneke van Leijden geven een rondleiding en vertellen enthousiast over de creatieve 

activiteiten.

Van wens naar realiteit

In 2017 is de Dorcas-winkel in Hoorn geopend. Vrij snel was er de wens om met een groep 

vrijwilligers regelmatig in de winkel samen te komen om daar te handwerken. Creatieve 

vrijwilligers zijn er genoeg, maar er was geen geschikte ruimte. 

Dit veranderde toen de winkel ging uitbreiden en intern afdelingen verschoven. De ruimte naast 

de kassa is nu deels in gebruik door het Dorcas Handwerkatelier. Er is contact gezocht met de 

coördinatoren van het Dorcas Handwerkatelier die het landelijk aansturen. Vanuit het hoofd-

kantoor werd een startpakket met materialen en patronen geleverd. De handwerkruimte werd 

ingericht met grote tafels die de eigenaar van het pand heeft geregeld. Inmiddels staan langs 

de wanden kasten vol handwerkmaterialen. Zodra je er binnenstapt, wordt je overspoeld met 

inspiratie en krijg ik de neiging gezellig aan te schuiven!

Wat maken jullie?

De talenten van de vrijwilligersgroep zijn heel divers. Een aantal zijn heel goed in het her-

Verkooppunt in de spotlights

Op de foto 
staan van links 
naar rechts: 
Anthony, 
Serajah, Puck 
en Nicolette.
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gebruiken van materialen. Denk bijvoorbeeld aan kopjes die aanslag hebben aan de binnenkant. 

Deze kan je niet meer verkopen, maar als je ze hervult met kaarsvet en lont of frituurvet met 

vogelvoer, heb je een heel leuk item om te verkopen. Daarnaast zijn er mensen die haken, naaien, 

meubels schilderen, heel divers dus. Eigenlijk krijg je maar één opdracht als jij je wilt aansluiten: 

maak iets wat je leuk vindt, wat geschikt is voor de verkoop in onze winkel. 

Onze droom: workshops

Deze afdeling is nu een half jaar actief en heeft last gehad van de coronamaatregelen. Vele 

mensen zijn toen thuis creatief geweest en leverde de handwerken in, zodat de presentatietafel 

van het Dorcas Handwerkatelier goed gevuld bleef. Inmiddels kan de groep weer samenkomen 

en dat verhoogt de productiviteit. “Het is gewoon een heel gezellig en sociaal gebeuren, waarbij 

we ook extra omzet voor de winkel leveren. Leuk toch?!” Ze zitten vol plannen en hopen  

bijvoorbeeld in de toekomst ook workshops te kunnen geven. 

Samenwerking

Voor Dorcas Winkel Hoorn is samenwerken heel belangrijk. Zowel met andere Dorcas-winkels, 

als met lokale ondernemers. Je kunt elkaar inspireren, ervaringen delen en helpen.

Daarom sluit ook een vrijwilliger zich aan bij de landelijke whatsappgroep van de coördinatoren 

van het Dorcas Handwerkatelier. Deze groep heeft van ieder verkooppunt een afgevaardigde 

om elkaar te inspireren en adviseren. 

Verkooppunt in de spotlights

Meer weten?
www.dorcas.nl/

handwerkatelier

‘Maak iets wat je leuk vindt, wat geschikt is voor de verkoop in onze winkel.’ 
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Macramégaren is een ander soort garen dan brei- of haakgaren. Het voelt stugger aan en 

het ziet eruit als touw. Er komen steeds meer macramégaren die niet zo stug aan voelen. 

Dat maakt het knopen een stuk aangenamer. Hierbij delen we een macramélamp.

Nodig:

 Haaknaald nr. 6

 Macramégaren

 1 metalen ring van 10 cm, 15 cm en 30 cm

 Set van 20 houten kralen, 25 mm

Werkwijze:

Omhaak als eerste de ringen met haaknaald 6. 

Haak bij de ring van 10 cm ongeveer 50 vaste. Bij 

de ring van 15 cm ongeveer 80 vaste en bij de 

ring van 30 cm ongeveer 150 vaste. Knip hierna 40 draden van 3.20 m. Je begint met de ring 

van 15 cm, het is handig om de ring met een extra draadje op 4 punten vast te maken en op 

te hangen. Vouw de draden dubbel en knoop ze met een lus om de ring, verdeel de draden 

gelijkmatig om de ring.

Het knopen

 We maken de halve weitas knoop, hierbij gebruik je steeds 4 draden. Je gebruikt de 

 middelste 2 draden om er omheen te knopen met de linkse en de rechtse draad.

 Neem je linkerdraad en leg deze over de 2 middelste draden heen, neem je rechterdraad

 erbij en leg deze over je linkerdraad. Haal nu de rechterdraad achter de 2 middelste dra - 

 den en haal deze van achter naar voor tussen de linker en de middelste 2 draden door.   

 Trek de draden aan (niet te strak). Ga zo heel de ring rond. De eerste toer is klaar.

 De volgende 6 toeren knoop je op dezelfde manier, alleen laat je de knopen verspringen.  

 Bij deze toeren trek je iedere keer de knoop tot bovenaan toe aan (niet te strak). Blijf  

 ondertussen erop letten dat de toeren die je knoopt horizontaal blijven anders gaat je  

 lamp scheef trekken. Vanaf toer 8 knoop je iedere toer iets losser t/m toer 17.

 Schuif nu eerst de kralen steeds om 2 draden (de middelste 2 draden waar je de vorige 

 knoop omheen hebt gemaakt). Neem nu je 30 cm. ring erbij en zet de ring eerst met 1  

 halve weitas knoop vast (zorg dat je kralen boven je ring komen). De volgende knoop is

 recht tegen over de eerste knoop en hierna maak je nog 2 knopen tussen deze 2 knopen

 in, zo heb je de ring mooi in vieren verdeeld en heb je je handen vrij om de rest van de

 knopen te maken. Als je ring nog niet helemaal recht zit dan kun je deze als je deze toer

 klaar hebt nog helemaal recht trekken door je knopen een beetje recht te trekken. Het

 gedeelte boven de ring is ongeveer 30 cm.

 Maak op dezelfde manier als hier boven nog 9 toeren onder de ring, knoop over die 9  

 toeren de halve weitas knoop van los naar vaster (het omgekeerde van de boven kant).   

 Neem je laatste ring erbij en zet deze eerst op dezelfde manier vast als de middelste ring  

 en knoop je laatste draden.

bron: wolplein.nl

Macramélamp
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For those in need! 
Dorcas werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika 

en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ruim 

een miljoen mensen bereiken. We hebben 

vestigingen in 14 landen die worden geleid door 

lokale collega’s. Hier investeren we in veerkrachtige 

gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. 

Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en 

dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd 

investeren we in structurele oplossingen voor 

armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen 

staan daadkracht, integriteit en liefde centraal.



Het Dorcas Handwerkatelier heeft na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne de handen 

ineen geslagen en is de actie Hart voor Oekraïne gestart. Vol enthousiasme zijn de leden, 

waaronder veel nieuwe mensen, aan de slag gegaan met het maken van hartjes. We zagen 

enorm veel prachtige creaties voorbij komen! De opbrengst van de verkoop van al die hartjes 

is door Dorcas besteed aan noodhulp voor Oekraïne en de omliggende landen Moldavië en 

Roemenië, waar veel vluchtelingen worden opgevangen. 

We willen iedereen die heeft meegedaan aan deze actie hartelijk bedanken. We hopen 

dat je je vol passie en enthousiasme blijft inzetten voor Dorcas en dat dit magazine je 

inspireert om nog veel meer mooie creaties te maken.

Hart voor 

Oekraïne


