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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Materiaal:
glasparels
hangers: sleutel, hart, bloem, blad
houten stok

knijpkralen, decoratieve veren
satijnen linten, nylondraad
lijm, tang

Werkwijze:

windorgel
Zomers 

Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

gemiddeld

ca. 1 uur

KNUTSELIDEE
Nr.104.955 - Zomers windorgel

We hebben 9 verschillende strengen en maakten ze vast aan een houten 
stok. Om de stok op te hangen, knoop je het satijnen lint vast aan de oogjes 
op de stok.  

1e streng: Knip ca. 35 cm van het witte satijnen lint 3 mm, rijg 
de bloemhanger aan een uiteinde van het lint op en zet het 
vast met een knoop. Plak met het lijmpistool een witte veer 
(ca. 9 cm) in het midden van het lint. Leg het lint rond de stok 
en lijm de linten aan de achterkant met wat lijm uit het lijmpis-
tool aan elkaar. 

2e streng: Knip ca. 50 cm nylondraad af, rijg het hartje aan 
één kant op en zet hem aan beide zijden met een knijpkraal 
vast. Rijg 3 glasparels in lichtblauw op (4 mm, 6 mm, 4 mm) en 
zet ze weer vast met een knijpkraal. Na enige afstand volgen: 
1 knijpkraal, glasparel wit (10 mm), 1 knijpkraal // knijpkraal, 
3 glasparels donkerblauw (4 mm, 6 mm, 4 mm), knijpkraal // 
knijpkraal, glasparel wit (10 mm), knijpkraal // knijpkraal, 3 
glasparels lichtblauw (4 mm, 6 mm, 4 mm). Knoop de nylon-
draad vast aan de stok.
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3e streng: Knip ca. 100 cm nylondraad af en rijg als volgt: 
hanger hart, met een knijpkraal fi xeren, glasparels (4 mm wit, 
6 mm blauw, 8 mm wit, 10 mm blauw, 8 mm wit, 6 mm blauw, 
4 mm wit), knijpkraal // hanger blad vastknopen // knijpkraal, 
glasparels donkerblauw (4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 8 mm, 
6 mm, 4 mm) knijpkraal // hanger blad vastknopen // knijp-
kraal, glasparels (4 mm zilver, 6 mm lichtblauw, 4 mm zilver, 
10 mm donkerblauw, 4 mm zilver, 6 mm lichtblauw, 4 mm 
zilver), knijpkraal, aan de stok vastknopen.

7e streng: Knip ca. 45 cm van het nylondraad, rijg de sleutel 
op, zet beide draden vast met een knijpkraal, rijg glasparels 
op (4 mm wit, 6 mm zilver, 4 mm lichtblauw, 6 mm wit, 4 mm 
donkerblauw, 10 mm donkerblauw, 4 mm donkerblauw, 6 mm 
wit, 4 mm lichtblauw, 6 mm zilver, 4 mm wit), knijpkraal // 
blad hanger vastknopen // knijpkraal, glasparels donkerblauw 
(4 mm, 6 mm, 10 mm, 6 mm, 4 mm), knijpkraal, vastknopen 
aan de stok. 

8e streng is identiek aan streng 2. 

9e streng: Knip ca. 25 cm van het satijnen lint 3 mm in wit, 
knoop de bladhanger aan een uiteinde. Wikkel het lint rond 
de stok en lijm het lint op de achterzijde met het lijmpistool 
vast. Bevestig hier ca. 3 cm onder, een witte veer (met het 
lijmpistool). 

4e streng: Knip ca. 30 cm van het witte satijnen lint, knoop 
de sleutel aan een uiteinde, plaats het lint om de stok en lijm 
de linten aan de achterkant met het lijmpistool aan elkaar.

6e streng: Knip ca. 35 cm van het satijnen lint 6 mm in 
donkerblauw en lijm er 3 witte veren op met het lijmpistool. 
Wikkel het lint rond de stok en lijm het aan de achterkant vast 
met het lijmpistool.  

5e streng: ca. 100 cm nylondraad, knijpkraal, glasparels(4 
mm wit, 6 mm lichtblauw, 8 mm donkerblauw, 4 mm wit, 8 
mm zilver, 6 mm lichtblauw, 4 mm donkerblauw), knijpkraal 
// hanger blad vastknopen // knijpkraal, glasparels( 4 mm 
lichtblauw, 6 mm wit, 4 mm zilver, 6 mm zilver, 4 mm donker-
blauw, 6 mm donkerblauw, 3x 4 mm lichtblauw, 10 mm wit, 
10 mm zilver, 10 mm donkerblauw, 3x 4 mm lichtblauw, 6 mm 
donkerblauw, 4 mm donkerblauw, 6 mm zilver, 4 mm zilver, 
6 mm wit, 4 mm wit) knijpkraal // hanger klaver vastknopen 
// knijpkraal, glasparels (6 mm lichtblauw, 8 mm zilver, 6 mm 
donkerblauw, 8 mm wit, 4 mm zilver, 8 mm lichtblauw, 4 mm 
wit, 8 mm donkerblauw, 4 mm zilver), knijpkraal, vastknopen 
aan de stok.
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