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Benodigd materiaal:

Mobiel - bollen en/of ringen
rondhoutjes
satijnen koorden of linten in 

Benodigd gereedschap:

schaar
naald om te vilten en sprook-
jeswol voor dit voorbeeld

Variojo basisinstructies

Maak mooie Variojo mobielen als decoratie voor uw raam of als muur of 
deurhanger. Je zult zien, het maakt een hoop plezier om hen te maken 

en het is ook nog eenvoudig.

Materiaal:
Principe:
Je hebt nodig bouwsteen - bollen of ringen en rondhoutjes op maat 
gesneden, in de grootte waarin je de ster wil hebben, bovendien nog 
linten en/of koorden en kralen naar smaak.

Voor dit voorbeeld heb je nodig:
Bouwsteen - bollen, sprookjeswol, naald om te vilten, satijnen koorden 
in verschillende kleuren en kralen.

verschillende diktes en 
kleuren
eventueel kralen
dubbelzijdig plakband
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Stap 1:
Eerst moet je de sprookjes wol rond de ballen vilten, zodat deze 
volledig bedekt zijn - de sprookjeswol over de bol leggen en met de 
viltnaald in op- en neergaande bewegingen insteken, zodat de sproo-
kjeswol vervilt. Maak zo de bal in het midden en de ballen buiten de 
ster in een andere kleur.
Daarna steek je het geraamte voor de Variojo ster in elkaar. Gewoon 
de rondhoutjes in de juiste grootte in de bouwsteen - bollen of ringen 
steken.

Stap 2:
Je zoekt een satijnen koord in een willekeurige kleur uit, als je het 
wenst, kun je nog verschillende kralen oprijgen. 

Stap 3:
Het begin van het koord bevestig je met een stukje dubbelzijdig plak-
band op het rondhoutje (zo dicht mogelijk bij de bol in het midden, 
maar zorg ervoor dat het begin en de uiteinden van de koorden aan de 
achterzijde zijn).
Nu wikkel je het koord steeds een keer rond het rondhoutje, dan ga 
je verder naar het volgende houtje, daar wikkel je weer het koordje 
een keer om het houtje en weer naar de volgende. 

Belangrijk:
Wanneer je een andere kleur wilt hebben, kun je de beide satijnen 
koorden met elkaar samenknopen - erop letten, dat de knopen aan de 
achterzijde zijn of je knipt het koord af en bevestigd deze samen 
met het begin van het nieuwe koord met dubbelzijdig plakband aan de 
achterzijde. 

Als je klaar bent met de ster, bevestig je het einde met dubbelzijdig plakband aan de achterzijde.
Als je wilt, kun je nu nog verschillende koorden en kralen aan het onderste einde van de ster be-
vestigen. Als je goed geoefend hebt, kun je ook een grote Variojo ster maken, aan welke je aan de 
onderkant verschillende kleine Variojo sterren hangt.

Je kunt ook de bollen met pailletten en glazen balletjes beplakken of met acrylverf beschilderen. 

Variojo basisinstructies


