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Benodigde materialen:
houten ballen met 25 mm boring,
aluminiumdraad Ø 1,5 mm,
satijnen lint 6 mm in crème en rood,
siersteen bloemen in rood
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Eenvoudig en natuurlijk – dat is de indruk van deze deurkrans in
kerstsfeer. Opgepimpt met kleine details zal hij het hoogtepunt zijn!
K

nip ongeveer 1 meter van het aluminium draad af. Rijg 4 houten ballen in het midden van
de draad en vorm ze zoals op afbeelding 1 te zien is. Rijg de draad weer door de eerste bal (zie
afbeelding 2). Daarmee is de eerste piek klaar. Op hetzelfde draadeinde 5 ballen oprijgen. 1 Bal
blijft steeds tussen de pieken, met de overige 4 zoals op afbeelding 1 en 2 te werk gaan. Met
een draadeinde 3 pieken rijgen, daarna wisselen.
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m te sluiten de draad zoals afgebeeld op afbeelding 5 door de volgende afstandsbal rijgen.
Beide draden door enkele ballen rijgen en vervolgens in elkaar draaien. Met de uiteinden kan een
hanger worden gevormd.
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erst met het crèmekleurige satijnen lint aan de 5e piek een dubbele lus knopen. De uiteinden langer laten. Daarna nog een lus met een rood satijnen lint eraan binden. Met rijkelijk
edelsteenlijm een rode siersteenbloem op de knoop plakken. Kleinere, rode siersteenbloemen op
het hangende satijnen lint in crème plakken.

S

atijnen linten in de kleuren rood en crème aan de draadhanger bevestigen. De linten ineenvlechten en op de gewenste lengte samenknopen.
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