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Ontbreekt er in de kerstboom nog  

een klein ornament? Hier vind je  

hoe je snel en eenvoudig zelf een  

hanger kunt knutselen.

Plaats het vilt op een on-
derlegger. Snij een strook  
met een breedte van 1 cm  
af.

Knip ca. 25 cm van het ge-
waxte katoenen koord.
Leg ca. 1 cm van de boven-
zijde een dubbele knoop, 
maar zo, dat een lus ontstaat. 
Rijg een houten kraal op.

Maak met de gatentang ca. 1 cm vanaf het ui-
teinde een gat (kleine stand gatentang)
Maak vervolgens gaten op 4,5; 8,5; 13; 18; 23,5 en 
29,5 cm.
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Haal het katoenen koord door 
de eerst twee gaten, rijg ver-
volgens een kraal, op haal het 
koord door de volgende twee 
gaten, rijg weer een kraal op, 
etc.

Leg een dubbele knoop onder 
de onderste kraal.
Knip het overtollige draad en 
vilt af.

Klaar is je kerstboomhanger. Je kunt 
hem natuurlijk ook als decoratie in 
een bloemstukje hangen, of de ver-
pakking van een geschenk meer ver-
sieren.


