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Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:

Materiaal:

Werkwijze:

wolresten  
aluminiumdraad  
houten ballen  

kwastjesmaker  
lijmpistool  
permanent liner  

kwastenengelen Schatt ige

in pasteltinten

De eerste stap is het maken van het kwastje 
voor het lichaam van de engel. Neem hier-
voor de kwastenmaker maat M in de hand 
en span de wol op zoals op de afbeelding 
en wikkel deze een aantal keer om de plaat 
heen.  

erg gemakkelijk  ca. 0,5 uur  
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Hoe vaak je de wol omwikkelt, bepaalt later 
hoe dik het kwastje zal zijn. Omdat de en-
gelen er schattiger uitzien met een kleiner/
dunner kwastje, omwikkel je de plaat maar 
zo‘n 10 - 15 keer.  

Neem dan een haarspeld of een naald, knip 
een stukje wol af en knoop de wikkel aan 
de bovenkant aan elkaar.  

Knip de wikkel aan de onderkant van de 
plaat open zodat een bundel draden ont-
staat.  

Trek nu het kwastje met de knoop naar 
boven door het middelste of het kleinste 
gaatje van de kwastjesmaker. Knip een 
stuk wol af met een lengte van ca. 30 - 40 
cm en knoop de strengen aan elkaar zodat 
het ene uiteinde kort is en het andere lang 
blijft.  

Duw nu de schijf verder naar beneden. 
Neem het lange uiteinde van de draad in 
de hand en omwikkel de strengen. Laat het 
korte uiteinde van de draad met de andere 
strengen naar beneden hangen en omwik-
kel het mee. Als de wikkeling lang genoeg 
is, knoop dan gewoon het draadeinde met 
één streng vast en verberg de knoop onder 
de wikkeling.  

Als alle kwasten gewikkeld zijn, rijg je de 
houten ballen op de hangers.  

Buig nu de engelenvleugels en de aureool, 
zoals afgebeeld, met aluminiumdraad. Als 
je de moeilijkheidsgraad wat wilt verhogen, 
kun je de onderdelen twee keer buigen, 
maar een enkele draad is voldoende. 

Als voorlaatste stap lijm je de draaddelen 
met het lijmpistool op het lichaam c.q. in 
het gat van de bal. Tot slot maar daarom 
niet minder belangrijk, teken je het gezicht 
met een permanent liner op en plak je indien 
gewenst engelenharen op.  


