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Materiaal:
knutselstro
strosplitser 3-voudig
legvorm Ø 5,5 cm
garen om te omwikkelen

10 stuks knutselstro
12 houten kralen rood Ø 5 mm
12 kralen goud Ø 3 mm

houten kralen rood Ø 5 mm
kralen goud Ø 3 mm
kralen ovaal goud 3x7 mm

Sterren:

Strohartjes
en meer ...

Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

middel

ca. 2 uur

Knutselidee
Nr. 104.793 - Stroharten en sterren

Het knutselstro met een strosplitser in 3 stukken splitsen. Plaats vervolgens 
een ronde met twaalf strodelen in de vijfde tussenruimte (lijnen in rood) en nog 
een ronde in de vierde tussenruimte (lijnen in groen). Vervolgens een ster met 
twaalf stralen erover leggen (lijnen in blauw).

Bind de ster rond de legvorm met een nylondraad af. Rijg hierbij afwisselend 
een gouden en een rode kraal in de ruimtes tussen de sterstralen. Knip de ster 
in vorm, zoals op de foto afgebeeld.
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14 strohalmen
12 ovale gouden kralen 3x7 mm

Klein hartje:

De hartjes worden bewerkt zoals de ster, behalve dat de strohalmen in omge-
keerde volgorde worden geplaatst. Deel vervolgens de strohalmen in 3 stuk-
ken, zodat per hart 42 halmstukken ontstaan. Leg een ster met twaalf stralen 
in de vorm. Vervolgens drie rondes met elk twaalf halmen leggen. Hierbij in de 
eerste ronde de halmen in de vijfde, in de tweede ronde in de vierde en in de 
derde ronde in de derde tussenruimte plaatsen.

De ster rond de legvorm met wit katoenen draad afbinden.
Rijg bij het grote hart in de tussenruimten van de stralen steeds een kleine 
kraal in goud, een grote kraal in rood en weer een kleine kraal in goud op. Her-
haal deze reeks kralen in elke tussenruimte.
Voor het kleine hart rijg je de ovale kralen in goud op. Knoop de uiteinden goed 
samen en knip de ster in hartvorm.

14 strohalmen
12 houten kralen rood Ø 8 mm
24 kralen goud Ø 5 mm

Groot hart:

legpatroon

sterren & harten
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