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Bouwhandleiding
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Dromenvanger
Gereedschapsvoorstel:

schaar

alleslijm

Foldback klemmen

Naam:
Inhoud:
1 x metalen ring
1 x wol oranje
kralen
veren
borduurnaald

OK✓

Afmetingen:
Ø 20 cm

N° 200.328 Bouwhandleiding

1 Overzicht:

2 Metalen ring omwikkelen:

Neem de metalen ring en de wol in de hand. Het beste kun je het uiteinde van de wol met wat plakband
vastzetten op de ring, zodat je de wikkeling echt kunt
Verschaf jezelf een eerste overzicht.

OK✓

3 Het einde vastzetten:

spannen. Zo omwikkel je de hele ring strak aangesloten.
Maak de wol niet los van de bol.

OK✓

4 Net:

De volgende stap is het maken van het binnenpatroon.
Als je weer terug bent bij het begin, zet je de laatste cen-

Knip twee stukken draad af, elk met een lengte van ca.

timeters van de wikkeling vast met een foldback clip of

2 m. Je kunt ook met een langere draad werken, maar die

laat iemand je helpen om het op zijn plaats te houden

raakt snel in de knoop. De knoop kan gewoon achter de

zodat niets losraakt. Bind het uiteinde vast met een

kralen worden weggewerkt. Zet de draad bovenaan vast,

dubbele knoop. Doe dit door een lus om de ring te leg-

zodat het uiteinde even lang is als de wikkeling. Nu de ring

gen en het uiteinde erdoor te halen en aan te trekken.
Leg er nog een knoop bovenop.
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OK✓

op gelijkmatige afstanden volgens het sjabloon insteken
en de draad erdoor trekken.

OK✓
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6 Net:

5 Net:

Als je een stuk naar het midden gewerkt hebt, kun je er
Om een honingraatpatroon te maken, blijf je in de tus-

kralen tussen rijgen. Om dit te doen, rijg je de kraal ge-

senruimtes steken. Werk ronde voor ronde, een weg

woon op de naald, duwt hem tot tegen het patroon en

naar het midden. Houd met je tweede hand de draad

steek je de naald in de volgende opening. Als je draad op

strak, zodat het patroon strakgespannen is, dan kun je

is, knoop je de tweede draad eraan vast en verberg je de

de tussenruimtes beter zien.

knoop achter een kraal.

OK✓

7 Net:

8 Ophangen:

Als er in het midden nog maar een klein gaatje over is,

Knip nu drie strengen van ongeveer 80 cm af, vouw ze

rijg je een kraal op, steek aan de andere kant door en

in het midden dubbel en maak ze aan de ring vast met

trek de draad erdoor. Steek nu weer terug door de kraal

een lusknoop (leeuwerikskopknoop). Het beste is om de

en zet alles vast met een dubbele lusknoop. Trek alles

dromenvanger op tafel te leggen zoals je hem later op

weer stevig aan en knip het uiteinde af als je het mooi

wilt hangen en dan de drie draden vast te maken. Één in

vindt. Verberg de knoop achter de kraal.
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OK✓

het midden en twee op gelijke afstand aan elke kant.

OK✓
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10 Veren opplakken:

9 Bevestig de kralen:

Als alle kralen op hun plaats zitten, kun je de veren
aanbrengen. Breng een druppel vloeibare lijm aan, op
Nu kun je de kralen naar wens bevestigen. Rijg eerst de

elk veertje, en plak het in een kraal. We vonden het het

kralen op, leg dan de knoop op de juiste plaats en schuif

mooist als er twee veren uit elke kraal steken. Je kunt

de kraal erover.

je dromenvanger echter ontwerpen zoals jij dat het

OK✓

11 Afwerking:

Bepaal tot slot hoe lang je de hanger wilt maken, knip
de uiteinden op de juiste lengte af en leg een knoop aan
de uiteinden. Als je kralen of veren over hebt, kun je
die eerst nog aan de hanger bevestigen. Knip alle uitstekende uiteinden af en je dromenvanger is klaar.
Veel plezier bij het maken en droom lekker!
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mooiste vindt.

OK✓
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Sjabloon:
Afstanden
cirkel

