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Sluit het jaar creatief af met deze drie sfeervolle kersthangers waarbij drie verschillende technieken worden gebruikt. Met
welke ga jij als eerst aan de slag?
Benodigdheden
Kerstboom
Durable Glam art. 010.66 kleur 2172 Cream, 2137 Mint (1 bol)
Prym Comfort Twist Breimolen, art. 022.624181
Ster
Houten kraal 12mm, art. 043.H4338
Siliconen kraal 12mm, art. 020.1020 kleur 369
Waxkoord 1mm, art. 019.155.1 kleur 009
Zuurstokjes
DMC Metallic Pearl, art. 011.315 kleur 5283
Restyle Gevlochten koord rond 10mm, art. 019.146
Durable Coral, art. 010.6 kleur 2212 Linen, 2137 Mint, 221 Holly Berry, 2133 Dark Mint (1 bol)
Overige benodigdheden
Stopnaald met groot oog
Platbek tang
IJzerdraad
Schaar
Moeilijkheidsgraad
Beginner
Afmetingen
Ster: 4 centimeter doorsnede
Kerstboom: 14 x 9 centimeter
Zuurstokjes: 12 x 5 centimeter
Werkbeschrijving
Kerstboom
Stap 1: Maak met de brei/punnikmolen volgens de instructies een koord van ca. 35 cm.
Als je koord af is, rijg dan het einde van je draad met een naald door de 4 lusjes van het
koord en trek aan zodat je koord mooi wordt afgewerkt.
Stap 2: Knip een stuk ijzerdraad op dezelfde lengte als het koord en rijg vervolgens het
ijzerdraad door het koord.
Stap 3: Buig het ijzerdraad in de vorm van een kerstboom met bovenaan een haakje,
zo wordt je kersthanger nog veel makkelijker om op te hangen.
Stap 4: Buig het begin en einde van je ijzerdraad een klein stukje om, zodat er een haakje
ontstaat. Verstop het haakje in het koord en knijp het haakje dicht zodat het ijzerdraad goed
op zijn plek blijft zitten.
Zuurstokjes
Stap 1: Knip een stuk koord van ca. 19 centimeter.
Stap 2: Neem je bolletje garen en begin met het omwikkelen van het koord. Laat ongeveer 2 à 2,5 centimeter vrij, dit
worden straks de franjes onderaan het stokje. De begindraad leg je over het koord, zodat deze straks niet meer zichtbaar
is. Neem na het omwikkelen van ca. 1 cm het metallic borduurgaren en leg hiervan de begindraad ook over het koord.
Neem nu weer je bolletje garen en ga verder met het omwikkelen. Zo is het begin van het metallic borduurgaren ook
mooi verstopt (zie foto 1).
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Stap 3: Tijdens het omwikkelen zul je merken dat het koord steviger wordt, maar nog steeds makkelijk te
vervormen is tot een boog. Als je bijna bij het einde van je stuk koord bent met nog 1 cm vrij, wikkel dan
de rest van je metallic borduurgaren als een spiraal om het stokje heen. Leg de einddraad dan weer over
het koord en wikkel de laatste cm om met je bolletje garen. Knoop de draad vast en knip af.
Stap 4: Kam de uiteindes van je koord uit en maak een lusje om je kersthanger op te kunnen hangen.
Ster
Stap 1: Rijg 10 kralen aan je draad, trek deze goed strak en bevestig met een dubbele knoop. Dit is de
eerste ring van de ster (zie foto 2).
Stap 2: Voor de tweede ring rijg je iedere keer 2 kralen aan (zie foto 3). Sla één kraal van de eerste ring
over, en haal je draad door iedere tweede kraal van de eerste ring (zie foto 4). Maak zo de tweede ring af
en trek de draad weer goed strak.
Stap 3: Voor de laatste ring hoeven we alleen nog de punt van de ster aan te rijgen (zie foto 5). Trek hierna de draad goed
strak, bevestig deze met een dubbele knoop en knip de draad af (niet te kort). Rijg het begin en uiteinde van de draad
door enkele kralen en knip af.
Stap 4: Maak een lusje van garen of waxkoord om de ster op te kunnen hangen.
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