Valentijnsactie
Verras jouw geliefde met een zelfgemaakte kaart

Maar liefst
negen
kaarten
1

©Copyright 2022 KNIT&KNOT

Voorwoord
Leuk dat je mee doet met deze leuke Valentijns actie.
Maar liefst negen Valentijnskaarten zijn speciaal
ontworpen voor de volgers van KNIT&KNOT.
Met dank aan:
Steef Bensch, Kaatje Maakt, Handmade by Angel’s Eyes
voor de ontwerpen en uitvoering.
Laten we met Valentijn een beetje extra liefde rondsturen. Deel jouw gemaakte kaart zeker op Social Media
via #patroonvanknitenknot. Wij wensen je heel veel haaken breiplezier en we kijken uit naar het resultaat!
Team KNIT&KNOT

Abonneer je op de nieuwsbrief van
KNIT&KNOT!
Behalve het laatste nieuws
en inspiratie ontvang je met
regelmaat patronen en ding je
mee naar prachtige prijzen.
Ga snel naar
www.knitenknot.nl

Inhoud:

Volg ons ook op social media

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hé lekker stuk					blz 3
Was ik maar jouw mondkapje			
blz 4
Ik hou van KNIT&KNOT én van jou		
blz 5
I love you beary much				
blz 6-7
Jij bent mijn missende stukje			
blz 8-9
Een bosje liefde speciaal voor jou		
blz 10
My little love muffin
blz 11
Lof Joe						blz 12
You are the colors in my rainbow		
blz 13
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Haakpatroon

Hé lekker stuk!
Benodigdheden:

- 5 gram geel garen
- Restje rood en bruin
- Haaknaald 2,5 mm
- Stopnaald
- Schaar
- 2 Wiebeloogjes
- Kaart 13,5 x 13,5 cm (240gram)
- Tekenpen
- Lijm
- Envelop 14,5 x 14,5 cm

Gebruikte afkortingen

L = Losse, V = Vasten, HSTK = Half Stokje, KL = Keerlosse, T = Toer, AL = Achterste lus

PIZZAPUNT:

AFWERKING:

Je haakt deze pizzapunt heen en weer
telkens met een keerlosse.

Vouw de bruine rand naar voor en naai
hem vast in de voorste lussen van toer 15.
Zo creëer je een dikkere korst rand. Werk
de draden mooi weg.

T1: (Geel) Start met 2L, haak in de 2de L
vanaf de haaknaald 2V,1KL.		
(2)
T2: Haak 1V in de 1ste steek, 2V in de
volgende steek, 1KL.			

(3)

T3: Haak in iedere steek 1V en in
de laatste steek 2V, 1KL.			

(4)

Borduur met rood op de pizzapunt nog
eventueel met Franse knoopjes versiering.
Plak de twee wiebeloogjes op de pizzapunt.

T4-T13: Herhaal T3, waarbij je steeds aan
het einde van de toer meerdert.

Bepaal daarna zelf waar je de tekst gaat
printen of handletter hem zelf. Dit maakt
het nog persoonlijker.

T14: Haak nu een toer vasten om de punt
heen. In de hoeken doe je telkens 3V.

Klaar!
Fijne Valentijn!

Kleurwissel (bruin)
T15: (AL) Herhaal T3 maar nu met HSTK.

Met dank aan Steef Bensch voor het
ontwerp en de uitvoering!

T16: Herhaal T3 maar nu met HSTK.
Hecht af.

Deel jouw Valentijnskaart op social media onder #patroonvanknitenknot
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Haakpatroon

Was ik maar jouw mondkapje dan kon ik je de hele dag kussen!
Benodigdheden:

- Circa 3 gram groen garen
- Circa 3 gram rood garen
- Restgaren wit
- Haaknaald 2,5 mm
- Stopnaald
- Schaar
- 4 Wiebeloogjes
- Lijm
- Kaart 13,5 x 13,5 cm (240gram)
- Envelop 14,5 x 14,5 cm

Gebruikte afkortingen

L = Losse, V = Vasten, HV = Halve Vasten, KL = Keerlosse, T = Toer

MONDKAPJE(2x):

AFWERKING:

Je haakt het mondkapje heen en weer
telkens met een keerlosse.

Hecht in een hoek van het mondkapje aan:
Haak vervolgens 15L, en haak hem vast in
de volgende hoekpunt met een HV. Doe
dit aan de andere kant ook! Zo onstaan er
de 2 bandjes.

(Rood/Groen)
T1: Start met 11L, haak in de 2de L
vanaf de haaknaald 10V,1KL. (10)

Werk mooi de draden weg.

T2: 10V,1KL.				 (10)

Handletter of print de kaart met de quote:

T3: 10V,1KL.				 (10)

‘‘ Was ik maar jouw mondkapje dan kon ik
je de hele dag kussen!’’

T4: 10V,1KL.				 (10)
T5: 10V,1KL.				 (10)

Plak de mondkapjes vervolgens op de
kaart in de vorm van een hartje. Bepaal als
laatste waar de oogjes moeten komen. En
plak ze vast.

T6: 10V,1KL.				 (10)
T7: 10V,1KL.				 (10)

Versier eventueel de kaart nog met extra
accessoires. Zo maak je jouw kaart extra
persoonlijk.

Kleurwissel (Wit)
T8: Haak nu een rand met V om het
mondkapje. (in de hoeken telksen 3V)

Klaar!

Hecht af!

Fijne Valentijn!
Met dank aan Steef Bensch voor het
ontwerp en de uitvoering!

Deel jouw Valentijnskaart op social media onder #patroonvanknitenknot
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Haakpatroon

Ik hou van KNIT&KNOT én van jou!
Benodigdheden:

- 5 gram wit
- Restgaren bruin, zwart
- Haaknaald 2,5 mm
- Stopnaald
- Schaar
- Houten sterretjes
- Groen papier
- Lijm
- Kaart 13,5 x 13,5 cm (240gram)
- Envelop 14,5 x 14,5 cm

Gebruikte afkortingen

L = Losse, HV = Halve Vasten, V = Vasten, HSTK = Half Stokje, T = Toer, KL = Keerlosse

AFWERKING:

LIJFJE SCHAAP:

Haak voor de pootjes 4 L met daarop 3V.
Doe dit 2x.

(Wit) Start met de magische ring:
T1: 2L, 12 HSTK, Sluit de T met een HV. (13)

Borduur oogjes en neusje op het hoofd.
Bepaal daarna waar je het haar vast naait.
Als deze onderdelen aan elkaar zijn
genaaid, naai je het hoofd op het lijfje. De
pootjes naai je met 1 schelpje tussenruimte.

T2: 2L, 1 HSTK in dezelfde steek, 2 HSTK in
elke steek. In de laatste steek: 3 HSTK.
Sluit de T met een HV			
(27)
T3: *1V,2 HSTK,1V -> in 1 steek, sla 1V over,
1 HV in de volgende V* Herhaal wat tussen
*--* staat (8 schelpjes) Hecht af.

HOOFD + OREN:

Op de voorbeeld kaart is gekozen voor
gras, ster knoopjes, en plaksteentjes.
Maak er zelf nog een leuke tekst op. Bepaal
daarna waar jet het schaapje plakt.

T1: Start met 3L, 1V in de 2de L vanaf de
haaknaald, 4V in 1 steek, 1V, 1KL.
(6)

Maak er gewoon je eigen persoonlijke kaart
van!

T2: 2V, 2V in de volgende 2V, 2V, 1KL. (8)

Klaar!

T3: 8V, *4L, 1 HV in de 4de L vanaf de
haaknaald, 1 HV in het hoofd.* Haak nu
met HV terug naar het andere uiteinde en
herhaal wat tussen *--* staat. Hecht af.

Fijne Valentijn!
Met dank aan Steef Bensch voor het
ontwerp en de uitvoering!

HAREN:
T1: 4 L, 1V in de 2de L vanaf de haaknaald,
1V, 2V in de laatste V, ga aan de andere
kant verder, 2V, 1 HV in de 1ste steek. (6)
T2: *2 L, 1V in de 2de L vanaf de haaknaald,
1 HV in de volgende steek* Eindig met 1 HV
in de eerste steek. Hecht af.
(6 Picots)

Deel jouw Valentijnskaart op social media onder #patroonvanknitenknot
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Haakpatroon

I love you beary much!
Benodigdheden:

- 10 gram rood
- 5 gram bruin en groen
- Restgaren wit, zwart, beige
- Haaknaald 2,5 mm
- Stopnaald
- Schaar
- 1 Grote paperclip
- 1 Spelt voor de broche
- Kaart 13,5 x 13,5 cm (240gram)
- Envelop 14,5 x 14,5 cm

Gebruikte afkortingen

L = Losse, V = Vasten, STK = Stokje, DV = Dubbele Vasten, T = Toer, KL = Keerlosse

HOOFD BEER:

EMBLEEM:

(Bruin) Start met een magische ring:
T1:
6V in de MR				
(6)
T2:
2V in elke V				
(12)
T3:
*1v, 1dv*		
*Herhaal* (18)
T4:
*2v, 1dv*		
*Herhaal* (24)
T5:
*3v, 1dv*		
*Herhaal* (30)
T6-7: 30v					(30)
T8:
*3v, 2v samen*
*Herhaal* (24)
T9:
*2v, 2v samen*
*Herhaal* (18)
T10: *1v, 2v samen*
*Herhaal* (12)
T11: *2v samen*		
*Herhaal* (6)
Hecht af.

(Groen) Start met een magische ring:
T1:
2L, 15 STK				
(16)
T2:
3L + 1 STK in dezelfde steek,
2 STK in elke steek.			
(32)
T3:
3L, 2 STK in de volg STK, *1 STK,
2 STK in het volg STK*, *Herhaal*(48)
Wissel van kleur
T4:
48v					(48)
Wissel van kleur voor de rand
T5:
*3L, 1 HV in de 3de L vanaf de
haaknaald, sla 1V over, 2V*
*Herhaal*
Hecht af.

Haal de draad door de overgebleven 6
voorste lussen en trek de draad aan zodat
de toer mooi sluit.

OREN(2x):

ENVELOP:

(Bruin)Start met een magische ring:
T1:
6V
				(6)
T2:
2V in elke v				(12)
T3:
*3V, 1DV*		
*Herhaal* (15)
Hecht af.

Je haakt deze envelop heen en weer met
telkens een keerlosse.
(Wit) Start met 10 L
T1:
Haak in de 2de L vanaf de haaknaald
9V, 1 KL.
T2-9: 9V, 1 KL.
T10: Voorste lus: 1 steek overslaan, 6v, 2v 		
samen, 1 KL.
T11: 1 steek overslaan, 4V, 2v samen, 1 KL
T12: 1 steek overslaan, 2V, 2v samen, keer
je werk nu niet. 1L, haak de envelop 		
nu om met HV. Hecht af.

SNUIT:
(Beige) Start met een magische ring:
T1:
6V in de magische ring		
(6)
T2:
2V in elke v 			(12)
T3:
*3V, 1DV*		
*Herhaal* (15)
T4-5: 15V
Hecht af.
Vul de neus op.

Patroon gaat verder op blz 7.

Deel jouw Valentijnskaart op social media onder #patroonvanknitenknot
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Haakpatroon vervolg

I love you beary much!

Gebruikte afkortingen

L = Losse, HV = Halve Vasten, V = Vasten, STK = Stokje, DSTK = Dubbel Stokje,

HARTJE:

AFWERKING:

(Rood) Start met een magische ring:
2 L, 1 STK, 3v, 1 STK, 3V, 2 STK.
Hecht af.
Naai de hartje op de envelop

Naai de snuit op het hoofdje van de beer.
Borduur met zwart de snuit en oogjes
tegelijk in het hoofd.
Naai daarna de wenkbrauwen schuin over
de oogjes. Naai dan de oren aan de zijkant
van het hoofd. Als laatste naai je de kop
van de beer op het embleem.

HARTJESLINGER:
Start met *6 L, haak 4 DSTK terug in de 4de L
vanaf de haaknaald, 2 STK in volgende L, in
de laatste L haak je 2V, dan 1 picot ( 3L, 1
HV in de 3de L vanaf de haaknaald).

Naai aan de achterkant van de embleem
nog een speld. Zodat dit een broche wordt.
(Envelop): Naai de punt (T11,T12) vervolgens vast aan de voorste lussen van T10.
Daarna naai je het rode hartje op.
Nu is je envelop ook klaar. Als allerlaatste
naai je de grote paperclip vast aan de
envelop.

LET OP! Je gaat nu verder haken aan de
andere kant van de L ketting.
Waar je net de laatste 2V hebt gehaakt,
haak je nu weer 2V, 2 STK in volgende
steek, in de laatste L haak je: 4 DSTK, 2L en
een HV in het midden van het hart. 1 L*

Als het goed is heb je nu een:
- Broche
- Boekenlegger / Sleutelhanger
- Memospeld die je overal voor kan
gebruiken.

*Herhaal* 10 x
Je hebt als het goed is nu 10 Hartjes aan je
slinger. Eindig met L ketting van 15 L en een
HV in het midden van het hart. Hecht af en
werk de draden mooi weg.

Versier de kaart met een eigen tekst,
accessoires.

Je kan deze hartjes slinger gebruiken als
boekenlegger, sleutelhanger etc.

Maak er gewoon je eigen persoonlijke kaart
van!

(Beer): Haak voor de wenkbrouwen van de
beer 3L 2x.

Klaar!
Fijne Valentijn!
Met dank aan Steef Bensch voor het
ontwerp en de uitvoering!

Deel jouw Valentijnskaart op social media onder #patroonvanknitenknot
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Breipatroon

Jij bent mijn missende stukje!
Benodigdheden:

- Breinaalden 2 mm
- Bijpassend garen
- Kaart naar eigen keuze
- Lijm
Let op!
Meerderen: brei een steek in de vooren achterkant van de steek

Gebruikte afkortingen
R = Rechts, AV = Averechts

PUZZELSTUKJE:

RECHTER-LINKERKANT SAMENVOEGEN:

Linkerkant:
1:
Zet 5 steken op. 5 r 		
(5)
2:
4 av, lus tussen 2 st opnemen en 		
av breien, 1av 			
(6)
3:
1 r, lus tussen 2 st opnemen en		
gedraaid r breien, 5 r 		
(7)
4:
6 av, lus tussen 2 st opnemen en
		
av breien, 1 av 			
(8)
5:
8 r 					
(8)
6:
8 av 					
(8)
7:
1 r, 2 st r samenbreien, 5 r
(7)
8:
4 av, 2 st av samenbreien, 1 av (6)
9:
1 r, 2 st r samenbreien, 3 r
(5)
10:
4 av, 1 st av meerderen 		
(6)
Zet op een andere naald.

Begin met de rechterkant:
1:
6 r, 4 steken op naald zetten. De 		
steken van de linkerkant op 			
linkernaald zetten en 6 r breien (16)
2:
16 av 					
(16)
3:
16 r 					
(16)
4 -11: herhaal toer 2 en 3
12:
16 av 					
(16)
13:
de eerste 4 st afkanten, 12 r
(12)
14:
de eerste 5 st afkanten, 4 av, 			
2 st av samenbreien, 1 av
(6)
15:
1 r, 2 st r samenbreien, 				
2 st r samenbreien, 1 r 		
(4)
16:
2 st av samenbreien (2x)
(2)
17:
2 r 					
(2)
18:
2 st av meerderen 		
(4)
19:
1 r, 1 r meerderen, 1 r meerderen,		
1 r 					
(6)
20:
6 av 					
(6)
21:
6 r 					
(6)
22:
6 av					
(6)
23:
1 r, 2 st r samenbreien, 				
2 st r samenbreien, 1 r 		
(4)
24:
st afkanten

Rechterkant:
1:
Zet 5 steken op. 5 r 		
(5)
2:
1av, lus tussen 2 st opnemen 			
en av breien, 4 av 		
(6)
3:
5 r, lus tussen 2 st opnemen en 			
gedraaid r breien, 1 r		
(7)
4:
1 av, lus tussen 2 st opnemen en 		
av breien, 6 av			
(8)
5:
8 r 					
(8)
6:
8 av 					
(8)
7:
5 r, 2 st r samenbreien, 1 r
(7)
8:
1 av, 2 st av samenbreien, 4 av (6)
9:
3 r, 2 st r samenbreien, 1 r
(5)
10:
1 st av meerderen, 4 av 		
(6)

Het patroon gaat verder op blz. 9

Deel jouw Valentijnskaart op social media onder #patroonvanknitenknot
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Breipatroon vervolg

Jij bent mijn missende stukje!

Gebruikte afkortingen
R = Rechts, AV = Averechts

AANBREIEN LINKER-RECHTERKANT:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

AFWERKING:

Neem 6 st op aan zijkant in het 		
midden en brei deze av 		
(6)
1 r, 2 st r samenbreien, 				
2 st r samenbreien, 1 r 		
(4)
2 st av samenbreien (2x)
(2)
2 r 					
(2)
2 st av meerderen 		
(4)
1 r, 1 r meerderen, 1 r meerderen,		
1 r 					
(6)
6 av 					
(6)
6 r 					
(6)
6 av					
(6)
1 r, 2 st r samenbreien, 				
2 st r samenbreien, 1 r 		
(4)
st afkanten

Laat je inspireren door bovenstaande kaart
en maak er je eigen persoonlijke kaart van.
Bepaal de plaats van het puzzelstuk.
Plak deze op de kaart.
Trek er met een dikke viltstift een lijn
omheen.
Teken met de stift de andere puzzelstukken.
De tekst ‘bent mijn missende stukje’
verdeel je over de lege ruimte.
Klaar!
Fijne Valentijn
Met dank aan Handmade by Angel’s Eyes
voor het ontwerp en de uitwerking

Deel jouw Valentijnskaart op social media onder #patroonvanknitenknot
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Haakpatroon

Een bosje liefde speciaal voor jou!
Benodigdheden:

- Verschillende kleuren restjes katoen
Bv: rood, roze, blauw
- Haaknaald passend bij het garen
- Stopnaald
- Schaar
- Lijm
- Touw
- Kaart 10x15 cm
- Envelop

Een bosje liefde...		

Speciaal voor jou!

Gebruikte afkortingen

MR = Magische ring, L = Losse, V = Vasten, HV = Halve Vasten, STK = Stokje, DBSTK = Dubbel Stokje

HARTJE:

AFWERKING:

Start met de magische ring:

Plak eerst de touwtjes op de kaart.

In de MR haak je de volgende steken:
3 L, 2 DBSTK, 3 STK, 1 L, 2 DBSTK, 1 L, 3 STK,
2 DBSTK, 3 L, sluit uit met een HV in de MR.

Plak daarna de lossen onderdelen op de
kaart, zie voorbeeld kaart.

Trek de MR aan , zo ontstaat het hartje.

Plaats er de tekst
“Een bosje liefde speciaal voor jou!”

Hecht de draden af!

De kaart is klaar om verzonden te worden!

Haak in het totaal 6 tot 8 hartjes in
verschillende kleuren.

Klaar!
Fijne Valentijn

STRIKJE:

Met dank aan Kaatje Maakt voor het
ontwerp en de uitwerking

Start met de magische ring:
Haak 4 L, 5 DBSTK, 4 L, Sluit met een HV in
de MR.
Haak nu nog een keer in de MR:
4 L, 5 DBSTK, 4 L, Sluit met een HV in de MR
Trek aan het draadje van de MR, zo
ontstaat het strikje
Knip een lange draad, wikkel deze om het
midden van de strik.
Hecht de draden af!

Deel jouw Valentijnskaart op social media onder #patroonvanknitenknot
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Haakpatroon

My little love muffin!
Benodigdheden:

- Verschillende kleuren restjes katoen
- Haaknaald passend bij het garen
- Stopnaald
- Schaar
- Lijm
- Kaart 10x15 cm
- Envelop

Gebruikte afkortingen

KL = Keerlosse, L = Losse, V = Vasten, HV = Halve Vasten, STK = Stokje, DBSTK = Dubbel Stokje

MUFFIN BAKJE:

AFWERKING:

Je haakt de toeren heen en weer met
telkens een KL.

Voor het stokje op de muffin:
Haak een ketting van 5 L +1L
Haak 5 V in elke V
Hecht de draad af!

T1:Haak een ketting van 13L + 1KL.
T2: Haak 13 V in elke V, 1KL.

Bevestig het “stokje” aan de bovenzijde
van het hartje

13-14: Haak 13 V in de achterste lus
herhaal dit 12 X, +1KL.
Hecht de draden af!

Plak de lossen onderdelen op de kaart, zie
voorbeeld kaart

Haak tussen de ribbels een kettingsteek met
een constrasterende kleur.
Tip: het gerimpelde deel is de onderzijde
(van boven naar beneden)
van het “bakje”.
Rimpel de onderkant van het bakje, zodat
je de vorm krijgt van een muffin bakje
De boven kant trek je een beetje uit elkaar
zo ontstaat er een “bakje”.

CAKEBESLAG (3x):

Plaats er de tekst “My little love muffin” op.

Start met de magische ring:
T1: 6V in de MR
T2 -T7: 2V in elke V
Hecht de draden af!

Versier je kaart met extra assesoires.
De kaart is klaar om verzonden te worden!!

HARTJES (2x):

Klaar!

Start met de magische ring:
3L,2 DBSTK, 3 STK, 1L, 2 DBSTK, 1L, 3 STK,
2 DBSTK, 3 L, Sluit met een HV in de MR.
Trek de MR aan, zo ontstaat het hartje.
Hecht de draden af!

Fijne Valentijn
Met dank aan Kaatje Maakt voor het
ontwerp en de uitwerking

Leg de hartjes op elkaar en haak deze met
HV aan elkaar

Deel jouw Valentijnskaart op social media onder #patroonvanknitenknot
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Haakpatroon

Lof Joe!
Benodigdheden:

- Verschillende kleuren restjes katoen
bv: rood, wit
- Haaknaald passend bij het garen
- Stopnaald
- Schaar
- Decoratie tape
- Kaart 10x15
- Lijm
- Envelop

Gebruikte afkortingen

MR = Magische ring, L = Losse, V = Vasten, HV = Halve Vasten, STK = Stokje, DBSTK = Dubbel Stokje

HARTJE:

AFWERKING:

Start met de magische ring:

Plak de tape op de kaart, zie voorbeeld
kaart

In de MR haak je de volgende steken:

Plak de lossen onderdelen op de kaart, zie
voorbeeld kaart.

3L, 2 DBSTK, 3 STK, 1L, 2 DBSTK, 1L, 3 STK,
2 DBSTK, 3L, Sluit met een HV in de MR.

Plaats er de tekst “Lof Joe”.

Trek de MR aan, zo ontstaat het hartje.
Hecht de draden af!

Versier de kaart eventueel nog met extra
accessoires.

Haak in het totaal 4 hartjes

De kaart is klaar om verzonden te worden!!
Klaar!
Fijne Valentijn
Met dank aan Kaatje Maakt voor het
ontwerp en de uitwerking

Deel jouw Valentijnskaart op social media onder #patroonvanknitenknot
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Haakpatroon

You are the colors in my rainbow!
Benodigdheden:

- Verschillende kleuren restjes katoen
- Haaknaald passend bij het garen
- Stopnaald
- Schaar
- Brushstiften
- Lijm
- Kaart 10x15
- Envelop

Gebruikte afkortingen

L = Losse, V = Vasten, HV = Halve Vasten, STK = Stokje, DBSTK = Dubbel Stokje, HH = Herhaal

REGENBOOG:

AFWERKING:

Elke toer start je met 2L en eindigt met een
HV.

Maak met brushpennen eerst deze kleurrijke
‘vlekken’.

Start met paars:
T1: Haak een ketting van 10L, sluit met een
HV.

Plak daarna de regenboog op de kaart, zie
voorbeeld kaart.
Plaats er de tekst “YOU ARE THE COLORS IN
MY RAINBOW ”

T2: Haak in de ring 20 HSTK, sluit met een
HV, verander van kleur, (start met blauw).

De kaart is klaar om verzonden te worden!

T3.haak 2V in elke 2de steek van de vorige
toer, HH tot het einde van de toer, sluit met
HV, verander van kleur, (start met groen).

Klaar!

T4: haak 2V in elke 3de steek van de vorige
toer, HH tot het einde van de toer, sluit met
HV, verander van kleur, (start met geel).

Fijne Valentijn
Met dank aan Kaatje Maakt voor het
ontwerp en de uitwerking

T5: Haak 2V in elke 4de steek van de vorige
toer, HH tot het einde van de toer, sluit met
HV, verander van kleur, (start met oranje).
T6: Haak 2V in elke 5de steek van de vorige
toer, HH tot het einde van de toer, sluit met
HV, verander van kleur, (start met roze).
T7: Vouw de regenboog dubbel, haak met
V (roze) de laatste toer, door beide helften
heen.
Hecht de draad af!

Deel jouw Valentijnskaart op social media onder #patroonvanknitenknot
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