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1. De bodem:

Dit grappige doosje is de blikvanger in je kamer en wordt altijd zeer op prijs gesteld als een klein cadeautje! 

2. De ringen:

Eerst maak je de bodem:
Alles wat je hiervoor nodig hebt is een rond strijkkralenbordje 
op welke je de kralen in ronden als een regenboog plaatst. Een 
ronde geel, dan oranje, roze, blauw, groen en dan opnieuw geel, 
enz. Nu kun je het strijkplankje met bakpapier bedekken en 
strijken. Maak met het strijkijzer kleine cirkelvormige bewegin-
gen en gelijkmatig licht aandrukken, zodat de bodemplaat niet 
smelt en de bodem overal dezelfde hoogte heeft. Het strijkijzer 
altijd zijwaarts van het strijkkralenbordje trekken (niet naar 
boven) en het geheel met bakpapier bedekt en met een boek 
verzwaard laten afkoelen, zodat het mooi vlak en rond blijft.

Terwijl de bodem afkoelt, kun je het woord of het patroon voor de zijwand ontwerpen. Hierbij kun je 
het beste gebruik maken van een ruitjes blok en kleur je met kleurpotloden de kleuren van de kralen. 
Elk vakje vertegenwoordigt een kraal. Een ronde op het strijkkralenbordje is in ons geval 48 kralen. De 
hoogte geeft het aantal ringen aan en kan zelf worden bepaald. Wij hebben 11 kralen genomen (1 bodem, 
9 ringen, 1 deksel).
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Plaats de ringen met de markeringen op elkaar, zodat je 
het woord of het patroon goed kan zien. Zoek daarna 
bij de buitenrand een plaats voor de bevestiging van 
het deksel. Dit gat bij alle ringen voorzichtig met een 
cuttermes weer vrij snijden. Nu knip je een stuk alumi-
niumdraad zo af, dat alle ringen, het deksel en de kralen 
gemakkelijk plaats hebben.

Werkwijze:
Breng eerst op het kralenstrijkplankje een kleine markering met 
een stift aan, zodat je steeds het begin van de ronde vindt. Plaats 
de kralen zoals op de onderste rij van het ontwerp. Daarna plaats 
je nog een tweede ronde binnenin, zodat de ring stabieler wordt. 
Nu weer strijken zoals hierboven omschreven. Voordat je de ring 
van het strijkkralenbordje verwijdert, maak je met een stift een 
kleine markering, zodat je het begin kunt vinden.

Tip:
De ringen blijven beter in vorm, als je binnenin een paar stutten 
inbouwt (met strijkkralen een kruis maken). Deze kun je na het 
aaneenlijmen met een cuttermesje eruit snijden.

De andere ringen maak je op dezelfde wijze. Tot slot maak je nog 
een bijpassende deksel in regenboogdesign zoals de bodem.

Tips: 
Als je met een ring klaar bent, streep je de desbetreffende regel op de tekening door, zo kun je niet in 
de verkeerde rij terechtkomen. Nummer de ringen met een viltstift, dan kun je ze daarna gemakkelijker 
ineen zetten. Laat de onderdelen volledig afkoelen, anders vervormen ze. Het zou echt heel mooi zijn, als 
je met meerdere strijkkralenplankjes kan werken.

Ineen zetten:
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Tot slot kun je je werk in elkaar zetten:
Lijm eerst het aluminiumdraad in het overeen-
komstige gat en daarna de onderste ring inrijgen 
en met het lijmpistool op de bodem lijmen. Nu 
de volgende ring inrijgen en vastlijmen enz.

Tips: Wacht tot het lijmpistool echt warm is en 
de lijm goed vloeit. Smeer de warme lijm uit het 
lijmpistool gelijkmatig met een knutselhoutje 
uit. Uitstekende lijmresten en draden kun je later 
met een pincet verwijderen. Het doosje wordt 
ronder en gelijkmatiger, als je op meerdere 
plaatsen aluminiumdraad inwerkt.

Wat te doen als er iets mis gaat? Snijdt de ver-
keerde kraal er voorzichtig met een mes uit 
en plaats een nieuwe kraal in de juiste kleur 
in het gat. Nu kun je de ring op deze plaats 
nog een keer strijken, zodat de nieuwe kraal 
goed vastsmelt.

Tot slot plaats je het deksel en lijm je de kraal bovenop zo vast, dat het deksel gemakkelijk opzij kan worden 
gedraaid. De overtollige draad afsnijden. Klaar is je regenboogdoosje!

Tip:


