
Checklist nieuw project

Wat
Dit is je to-do lijstje, een brainstorm over wat je nog wil maken. Schrijf alle ideeën op, goed of 
slecht, haalbaar of niet. Denk outside the box en denk groot.

Brainstorm projecten



Brainstorm technieken
Denk niet alleen aan het motief of de steek dat je wil gebruiken, maar ook aan andere handelingen 
die je zal nodig hebben om het stuk af te werken.



Gekozen project
type: 

patroon:

gebruikte steek/motief:

nieuwe techniek:

maten:

Waarom
Als je nadenkt over de reden dat je het wil maken, zal je later langer volhouden. Ik spreek uit 
ervaring. Je motivatie is ook je houvast. Ga daarom niet licht over deze fase. Zoek het uit tot op de 
bodem. Alle redenen zijn goed. 

waarom dit project:

waarom dit patroon:

waarom deze steek/motief:

waarom deze nieuwe techniek:

waarom:

Materiaal
Met welke wol wil je werken en met welke dikte? Elk project heeft iets anders nodig. De checklist 
helpt je kiezen. Maar er is ook een lijst voor toebehoren. Wil je een speciale techniek leren en heb je
daar iets specifiek voor nodig, dan kan je het ook invullen.



Type wol

schapenwol sjaal, sweater, handschoenen, mutsen, sokken

kasjmier winter en zomerkledij

alpaca winterkledij

merinowol/organisch winterkledij

zijde zomer item

mohair winter en zomer item

(bio)katoen zomerkledij, vaatdoek, onderzetter

hennep macrame

bamboe zomer item, item die gedrapeerd worden

acryl sjaal, plaid

Dikte

lace 1-2,25 Shawl, sjaal

super fine 2,25-3,25 Sok, muts, handschoen

fine 3,25-3,75 muts, sok, sjaal, cardigan, trui

light/DK 3,75-4,5 trui

medium/worsted 4,5-5,5 alles

bulky 5,5-8 snel project, knus item

super bulky 8-12,75 warm dik item

jumbo 12,75 en groter decoratie, deken

Toebehoren

breinaalden

wol

schaar

stopnaald



Kleuren
Hier kies je de kleurencombinatie dat je wil gebruiken. Er zit een kleurenwiel bij om al een idee te 
geven, maar het laat je ook nadenken over welke kleurencombinatie dit juist is. Hoeveel kleuren wil
je combineren?

monochrome kleurencombinatie 

analoge kleurencombinatie

complementaire kleurencombinatie 

gesplitst complementaire kleurencombinatie 

driehoek of vierkant op het kleurenwiel



Technieken leren
Vul de technieken die je wil leren uit je brainstorm in op de lijst. Leer ze en vink ze af. Maar neem 
hier wel genoeg tijd voor. Als je een mooi eindresultaat wil bekomen, is het belangrijk om de 
techniek al redelijk onder de knie te hebben.

Proeflapje
Maak een proeflapje en doe de berekening. Wat is je steekverhouding en hoeveel wol heb je nodig? 
Wat zijn de afmetingen van je project? En ook heel belangrijk: loop nog eens alle stappen door en 
zorg dat je zeker bent van je keuze. Maak er eventueel meerdere. Twijfelen mag nu nog, maar als je 
naar de volgende stap gaat, ben je er best zeker over.

10 x 10 cm = 

aantal steken:

gewicht: 

hoeveelheid wol:

afmetingen project:

Maken
Een planning helpt. In 12 weken is het mogelijk om een project te maken. Dus kan je dan 
uitrekenen hoeveel rijen je per week nodig hebt. Maar het mogen er natuurlijk ook meer of minder 
zijn. Dat kies je volledig zelf. En dan kan je van start met het echte werk.

Week 1 … rijen

Week 2 … rijen

Week 3 … rijen

Week 4 … rijen

Week 5 … rijen

Week 6 … rijen



Week 7 … rijen

Week 8 … rijen

Week 9 … rijen

Week 10 … rijen

Week 11 … rijen

Week 12 afwerken

Terugblikken
Als je project af is, kan je hier je bevindingen en opmerkingen kwijt. Wat ging er goed, wat ging er 
fout en wat heb je geleerd? Misschien zijn er dingen die je in de toekomst anders wil aanpakken. 
Maar vooral, geniet van het eindresultaat en wees trots op wat je gemaakt hebt.

Bronnen

• https://www.schoolofsweetgeorgia.com/courses/epic-cloth-challenge/   De volledige uitleg over hoe je een 
project plant.

• https://knitlikegranny.com/yarn-types/   Over alle soorten wol en hun diktes
• https://sjetteswereld.home.blog/category/droomproject/   Stap voor stap naar een droomproject.

Dit document werd zorgvuldig gecontroleerd, maar er wordt een voorbehoud in acht genomen voor eventuele fouten.
Als een mogelijke fout aangegeven wordt, zal dit bekeken worden. Daarna wordt de eventuele correctie gemaakt.

https://www.schoolofsweetgeorgia.com/courses/epic-cloth-challenge/
https://sjetteswereld.home.blog/category/droomproject/
https://knitlikegranny.com/yarn-types/
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