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Benodigd gereedschap:
lijm (warm),
naald,
schaar

Dromenvanger halsketting

Benodigde materialen:
Boek „ Zauberhafte Traumfänger“
parelgaren in wit en geel, wol in wit en geel,
sleutelring,
decoratieve veren en verschillende kralen
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Omwikkel de ring met de gele 
wol. Het begin en einde lijm 
je met een lijmpistool (warm) 
vast.

In geel In wit

Versier de ring zoals bij de 
gele ketting omschreven.
Gebruik hier echter een kraal in  
stervorm.

Bind steeds twee veren met 
een 20 cm lang stuk parelga-
ren bijeen.
Rijg op de uiteinden van het 
garen een paar kralen en kno-
op het koord met veren aan de 
ring, aan de achterkant vast. 
Maak in totaal drie koordjes 
met veren.

Als ophangkoord neem je nu 
de witte wol. Hang het aan de 
ring en knoop het weer op de 
gewenste lengte  
samen.

Tip: Je kunt als halsket-
ting ook een lederen veter of 
een velours koord gebruiken!

Knoop het parelgaren vast aan 
de ring. Bevestig het met ze-
ven hangknopen en maak het 
weer aan de ring vast.
Na de tweede net-rij rijg je 
een kleine, een grote en nog 
een kleine kraal op het garen 
en knoopt het aan de  
andere zijde van de ring vast.
Neem het midden van het 
ophang-koord, hang het aan 
de ring en knoop het op de 
gewenste lengte samen.

Voor de koordjes met ver-
en knoop je weer steeds twee 
veren bijeen. De beiden draa-
deinden trek je door een rode 
kraal. Schuif de veren zo ver 
in de opening van de kraal, 
dat de knoop niet meer te zien 
is.
Rijg meer kralen op en knoop 
dan alles stevig aan de ring 
vast.
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Dromenvanger halsketting
Draag je dromenvanger altijd bij je!

Deze delicate spinsels kunt je nu heel eenvoudig zelf knutselen en vormgeven.

Benodigde materialen:
Boek „ Zauberhafte Traumfänger“
parelgaren in wit en geel, wol in wit en geel,
sleutelring,
decoratieve veren en verschillende kralen

Benodigd gereedschap:
lijm (warm),
naald,
schaar




