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Dromenvanger van de Lakotas
De dromenvanger is een cultureel object van de
Noord-Amerikaanse Indianen, vooral van de Lakota
stam. Volgens de Indianen wordt de droomvanger
boven de rustplaats opgehangen, om de slaap te verbeteren: terwijl de slechte dromen in het net blijven
hangen en later door de ochtendzon worden geneutraliseerd, glippen de goede dromen door het net en
kunnen tot je doordringen.

Hier is hoe hij wordt gemaakt:
1. Materiaal:
Leg het benodigde materiaal alvast klaar, zodat je later alles
binnen handbereik hebt.

2. De metalen ring omwikkelen:
Omwikkel de metalen ring strak
met het parelgaren of haakgaren, tot het begin en eind elkaar weer raken. Deze knoop je
vervolgens aan elkaar.

Benodigd gereedschap:
naald

decoratieveren in rood en naturel
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Benodigd materiaal:
metalen ring Ø 15 cm
haak- of parelgaren Ø 1 mm
houten kralen in rood en naturel
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3. Het net met het haakgaren invlechten:
Leg van buiten naar binnen lussen om de metalen ring (als hulpmiddel
kun je een naald gebruiken). In de volgende rijen steeds in de onderste lus een nieuwe lus leggen - tot het midden van de ring. Afhankelijk van wens kun je nog kralen aanrijgen en in je dromenvanger
verwerken. Daarna maak je nog meer lussen, tot het net helemaal
klaar is. Het einde kun je aan een lus samenknopen.

4. De touwtjes van de dromenvanger maken:
Rijg op 3 draden kralen en veren op (afhankelijk van de wens), om
ervoor te zorgen dat de kralen niet verschuiven, maak je onder de
kralen een knoop. De veren knoop eveneens aan de draad.
Wanneer je met de 3 draden klaar bent, moet je deze aan de dromenvanger bevestigen. Knoop de draden met een gelijke afstand van
elkaar aan de metalen ring.
5. Het hanger bevestigen:
Knip een 60 cm lang stuk van het haakgaren af. Draai hier nu een koord uit: het garen zolang draaien, totdat het begint op te rollen. Nu verbindt je het begin met het einde, neem het koord in de
hand en strijk er 2 - 3 keer krachtig over, zodat een koord ontstaat. Nu knoop je het koord aan
de droomvanger.
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