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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
draad plat in zwart, plastic ei 6 cm, kunststof bal 6 cm; 
strass steentjes in roze, satijnen koord in roze 2 mm, 
koperdraad in zilver

Benodigd gereedschap:
zijkniptang; schaar;
liniaal, pen;
2 uitsteekvormpjes

Oosterse platte draadhanger
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Benodigd gereedschap:
zijkniptang; schaar;
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Knip 6 lange platte stukken van 30 cm met een zijkniptang af.

Een stijlvol knutselidee, dat in elke woonkamer 
een mooie blikvanger is.

De 6 platte draden na elkaar door de onderste uitsteekvorm schuiven en 
de uiteinden tot de rand van de uitsteekvorm omhoog buigen.

De lange draadeinden iets naar buiten buigen, het ei met de punt naar 
beneden in het midden leggen en de draden als houder met gelijkmatige 
afstand rondom het ei naar boven buigen.

Plaats nu de tweede uitsteekvorm over de draden en de 
werkwijze als voorheen met de bal herhalen.

De platte draden over de hele bal met het koperdraad in zilver 
verbinden. Vervolgens de draaduiteinden indien nodig iets 
inkorten, rond een ronde pen draaien en in vorm buigen.
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Benodigd gereedschap:
zijkniptang; schaar;
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Nu knip je 26 keer 30 cm lange stukken van het satijnen 
koord in roze, bevestig een koord als een lus in het midden 
van de overige 25 koorden en bind de kwast met draad af 
(zie afbeelding).

Lijm nu de strass stenen op de kunststof vormen, de kwast 
en het platte draad.

Veel plezier bij 

het knutselen!

Trek de uiteinden van de lus door de omgebogen platte 
draden, knoop ze samen en knip ze vervolgens af.

Tot slot breng je nog een 80 cm lang koord als hanger 
aan de balhouder aan.




