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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
5 stukken knutselstro naturel, natuurpapier ca. 14 x 14 cm,
12 kralen in goud Ø 6 mm, 24 glas-was parels in rood Ø 4 mm,
strosplitser 3-voudig, 12 legvormen, fotokarton in rood A4, koord rood Ø 
2 mm, fotokarton in rood-wit-geruit 12,7 x 12,7 cm, satijnen lint wit 6 mm

Benodigd gereedschap:
lijm
schaar,
contourschaar golfsnede 

STROSTERRENKAART
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STROSTERRENKAART
Strosterren zijn niet alleen een mooie 

kerstversiering voor ramen, maar versieren ook 
kerstkaarten of geschenken!

Buig het A4 karton in het midden. Knip uit het geruite fotokarton een vierkant van 12,7 x 12,7 cm uit. Knip 
uit het natuurpapier ook een vierkant van ca. 13,5 x 13,5 cm. Knip met de contourschaar (golfsnede) langs de 
rand. Het geruite fotokarton op het natuurpapier plakken. Vervolgens dit vierkant in het midden op de voor-
zijde van de kaart plakken.

Het knutselstro met de strosplitser in drieën delen. De strostukken 
in de legvorm leggen en eerst een ster met zes punten leggen (lijnen 
in rood). Daarna met twaalf stukken knutselstro een ronde in de derde 
ruimte leggen (de groene lijnen). De ster met het nylondraad afbinden 
en daarbij de parels en kralen in de tussenruimten inbinden. Daarbij 
de afbinddraad door een naald trekken en het stro omwikkelen. Nu in 
het gat in overeenstemming met figuur 3 kralen en parels oprijgen en 
plaatsen. Daarna het volgende stuk stro met de draad omwikkelen en 
weer de kralen en parels plaatsen.

De punten piekvormig afk nippen, zodat puntsterren ontstaan. 
Met alleslijm fi xeren. 

De ster met lijm op de kaart bevestigen en de kaart met het lint 
versieren, door het satijnenlint en het koord door de knik in de 
kaart te trekken en onder samen te knopen.

Legpatroon




