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Materiaal:
aluminiumdraad ø 2 mm, groen, rood, goud 
kralen wit, goud, zilver, rood, letters 
veren wit 

prismastiften zilver 
satijnen lint 6 mm, ivoor 
tang, lijm 

Klein hartje: 

geschenkhangers Kerstachtige

van draad 

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd: gemiddeld ca. 2 uur 

Knutselidee 
Nr. 104.929 – Geschenkhanger draad 

Buig de hartvorm volgens het sjabloon: 
Buig eerst een uiteinde van de draad tot een 
spiraal en vorm daarna de knik naar beneden. 
Buig nu de tweede spiraal vanaf het andere 
uiteinde van de draad. 

Knip een stuk satijnen lint af, rijg de kralen 
(zilver-rood-zilver) op en knoop ze vast. Lijm de 
veren met wat lijm in de kralen. 

20 cm 
draad rood 

Ø 2 mm 
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Hart met naam: 

Paddenstoel: 

Vleugels: 
Boompje: 

Dubbele spiraal: 

Buig de hartvorm volgens het sjabloon: 
Gebruik de tang om de linker spiraal te 
vormen. Rijg vervolgens de kralen op en 
vorm het hart en de tweede spiraal. 
  
Als er meer dan 5 letters nodig zijn, voeg 
dan voor elke extra letter ongeveer 7 mm 
draad toe. 

Buig de vorm volgens het sjabloon: 
Begin met de spiraal, buig dan de pad-
denstoelvorm en tot slot het oogje. 
  
Rijg dan op elke prismastift een rode 
kraal en buig het uiteinde van de prisma-
stift om de draad tot een oogje. 

Buig de vleugels volgens het sjabloon: 
Beginnend met de spiraal en de vleugel 
en eindigend met de lus. 
  
Breng vervolgens weer een satijnen lint 
aan, rijg de kralen op en plak de veer vast. 

Buig het boompje volgens het sjabloon: 
Begin hier met de onderste spiraal en na 
het buigen van de top van de boom breng 
je afwisselend de witte en de gouden 
kralen aan. 
  
Buig dan de binnenste spiraal aan het 
andere uiteinde van de draad. 

Buig de vorm volgens het sjabloon: 
Begin met de grote spiraal en rijg de 
letterkralen in de laatste bocht op. Vorm 
dan de kleinere spiraal vanaf het einde 
van de draad. 

28 cm 
draad rood 

ø 2 mm 

23 cm 
draad groen 

ø 2 mm 

21 cm 
draad goud 

ø 2 mm 
22 cm 

draad goud 
ø 2 mm 

30 cm 
draad groen 

ø 2 mm 

Ideeën uit het Topp-Verlag boek 
“Weihnachtsdeko aus Aludraht „ 

van Elke Eder 
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Kleine ster: 

Vallende ster: 

Buig de stervorm volgens het sjabloon: 
Gebruik de rondbektang om de binnenste spiraal 
te buigen. Om de kartels te maken (kun je het 
beste een platbektang gebruiken en deze om de 
spiraal leggen. 
  
Aan het andere uiteinde van de draad de kleine 
spiraal / oogje buigen, een satijnen lint vastma-
ken en de kralen oprijgen. 

Buig de vorm volgens het sjabloon: 
Ga te werk zoals bij de kleine ster hierboven, 
maar buig daarnaast een staart. 
  
Breng weer een satijnen lint met kralen aan. 

21 cm 
draad goud 

ø 2 mm 

klein hartje hart met naam 

vleugels 

dubbele spiraal 

paddenstoel 

boompje
Kleiner Stern

vallende ster 

39 cm 
draad goud 

ø 2 mm 

Knutselidee 
Nr. 104.929 – Geschenkhanger draad 

Sjablonen:


