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Het natuurlijke materiaal stro is ideaal voor sfeervolle Advent- en
kerstversieringen. Met de handige legvormen kunnen heel
gemakkelijk mooie strosterren worden gemaakt. Het delen van
het stro met de strosplitser bespaart het lastige weken en strijken
van het stro. Gewoon splitsen en aan de slag!
Veel plezier en succes!
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Weken en strijken is niet nodig! Het stro gewoon door de stro-



splitser schuiven. Dit geeft gelijkmatig brede strodelen, die kunnen
worden ingekort en in de legvorm kunnen worden geplaatst. Er
zijn 3, 4 en 6 voudige strosplitsers voor verschillende strobreedtes.
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PPLAATSEN:
In de 6- en 8-voudige legvorm zijn hulplijnen gegraveerd. Voor de
12-voudige legvorm zijn er uitgestanste, meerkleurige sjablonen,
die het begin van het plaatsen vergemakkelijken. Twee-, drie- en
viervoudig geplaatste sterren worden verkregen door meerdere
lagen stro over elkaar te plaatsen.
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De klemring wordt in de legvorm geperst. Afhankelijk van hoeveel
stro geplaatst werd, klikt hij op de verschillende hoogtes vast en
houdt het stro tijdens het binden vast.
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De uitstekende stukken stro worden tweemaal omwikkeld. Instructieboeken bieden een levendig geïllustreerde beschrijving zodat succes verzekerd is. Gecompliceerde sterren kan men ook met een borduurnaald of haaknaald wikkelen.
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Verwijder de klemring en de ster uit de vorm. Ook bij de eenvoudige sterren zijn
er tal van mogelijkheden om de uiteindelijke vorm van de ster door te knippen
te bepalen. Als je een beeld hebt gevormd hoe de ster eruit dient te komen te
zien, kun je je creativiteit de vrije loop laten.

Chenille sterren als sneeuwkristallen:
Met de legvormen kan men ook zeer eenvoudig zulke glittersterren van chenilledraad maken. Gewoon met zilverdraad omwikkelen of in elkaar draaien!
Het is zelfs gemakkelijker dan strosterren!

Vooral mooi is het om kralen mee in te werken of
kleurrijk garen en/of linten.

De uiteinden van het stro kun je in verschillende vormen knippen:
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