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Tempex ster
Maak je eigen mobiel en geef hem naar eigen
wens vorm. Je zult zien, het is heel eenvoudig
en je zult versteld staan wat je allemaal uit
tempexdelen tevoorschijn kunt toveren.
Hier is hoe het werkt:
Eerst moet je de ster met een goed dekkende gouden verf verven. Indien nodig, de ster een tweede keer
verven, zodat je
het wit van de ster
er niet meer doorziet schijnen. Vervolgens alles goed
laten drogen.

Benodigd materiaal:
tempex ster
gouden verf
nylondraad
knijpkralen in goud

glaswasparels in wit en rood
gouden houten sterren
bellen

Benodigd gereedschap:
penseel
lijmpistool
tang voor knijpkralen
schaar, naald

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

© Aduis

Als alles goed droog is, kun je de draden voor het mobiel maken:
Knip drie ca. 20 cm lange stukken van het nylondraad af.
Eerst moet je de bellen aan een uiteinde van het nylondraad vastmaken. Rijg hiervoor de nylondraad door de
bovenste opening in de bel en bevestig hem met behulp
van een knijpkraal (de knijpkraal inrijgen, het einde van
de nylondraad daar doorheen rijgen en vervolgens met
de tang de knijpkraal dichtknijpen,
zodat niets meer
verschuift).
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De afstand tussen de kralen maak je ook met een knijpkraal - eerst de knijpkraal oprijgen, op de
gewenste positie in elkaar knijpen, de
glaswasparel oprijgen, weer een knijpkraal, deze weer in elkaar knijpen, en
zo ga je verder.
Zo maak je nu alle 3 de draden. Versier twee van de draden hetzelfde, de
draad voor het midden versier je iets
anders. Wij hebben nog twee houten
gouden sterren met behulp van een
lijmpistool aan de draad geplakt.
Nu moet je de draden aan de ster bevestigen: rijg bijkomend
nog een gouden knijpkraal aan de draad, nu rijg je de nylondraad op een naald. Als dit klaar is, steek je met de naald
door een van de onderste punten van de ster. Het einde van
de nylondraad rijg je door de knijpkraal en knijpt deze weer
dicht bij de ster in elkaar. Zo bevestig je alle 3 de draden aan
de ster.
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Knip nu weer een stuk van het nylondraad (ca. 20 cm lang) af
en bevestig deze aan de bovenste punt van de ster. De twee
uiteinden van de nylondraad zullen later met behulp van een knijpkraal met
elkaar verbonden worden, zodat je je
mobiel op kan hangen. Rijg een paar
wasparels op, deze ﬁxeer je weer met
de knijpkralen. De twee uiteinden verbindt je ook met elkaar, doordat je
een knijpkraal op de nylondraad rijgt
en deze in elkaar knijpt.

