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Benodigd materiaal:
karton, 
haakgaren, 
wol in verschillende kleuren, een roede
kralen, steentjes en veren om te versieren

Benodigd gereedschap:
passer, liniaal, schaar,
potlood,
stompe borduurnaald,
UHU fl inke fl es

Dromenvanger
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Volgens de indianen wordt de droomvanger boven het bed gehangen om beter te kunnen sla-
pen: Terwijl de slechte dromen in de netten blijven hangen en later door de ochtendzon worden 
geneutraliseerd, glippen de goede dromen door het net en kunnen door de opening in het midden 

verdwijnen. Knutsel nu je eigen dromenvanger.

Instructies

Teken eerst met een passer een cirkel met een diameter van 28 cm 
op een stuk karton. In deze cirkel teken je nog een kleinere cirkel van 
27 cm. De buitenste cirkel knip je uit. Met een potlood markeer je op 
elke cirkel punten met een afstand van 1 cm, op de binnenste cirkel 
echter op elke 0,5 cm. Vervolgens verbindt je de punten en snijdt 

kartels (tanden) uit. (afb. 1).

De cirkel bespan je nu rondom op de voor- en achterzijde met dun 
haakgaren. Het begin en het einde knoop je aan elkaar vast (afb. 2). 

Nu kun je beginnen met het rondweven. Begin in het midden en  
gebruik naar believen verschillende bonte kleuren wol. 

Hiervoor kun je het beste een stompe borduurnaald gebruiken (afb. 3).

Weef steeds verder, tot het vlechtwerk een diameter van ongeveer 
15 cm heeft bereikt. Knoop de draden stevig vast en versier de cirkel 

als je wilt met kralen of steentjes (afb. 4).
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Nu moet je het geweven stuk van het karton verwijderen. 
Knip de draden aan de achterkant in het midden los. 

Knopen steeds de draden aan de voor- en de achterkant van 
de rand van het geweven stuk samen.

Buig nu de dunne roede ringvormig. 
Bindt de overlappende uiteinden met een 

stukje bloemendraad stevig samen.

Op elke dubbele draad rijg je nu een kraal en knoop de 
draad vast aan de houten ring. Zorg ervoor dat alle draden 
mooi gespannen zijn en het geweven stuk in het midden van 

de ring is. 
Voor de zekerheid breng je op de knoop nog een druppel uit 

de UHU flinke fles aan.

De houten kralen in de ring in de juiste po-
sitie schuiven, daarna een druppel lijm op de 

draad aanbrengen en de kraal hierop aanbren-
gen. Laat alles goed drogen. 

Ten slotte kun je aan de onderkant nog sier-
veren en kralen aanbrengen. De veren kun je 
bijvoorbeeld ook in de kraalopeningen plak-
ken. Boven bevestig je een sterke draad om 
je zelfgemaakte dromenvanger mee op te 

hangen.

Met vriendelijke ondersteuning van UHU!




