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Benodigde materialen:
mobiel sterren
jute koord
vilt in rood
stukje veter in zwart
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Deze ster is het hele jaar door een mooi decoratief
object. Hij is snel te maken en de kleur van de
bloemen kan men naar wens maken.

Neem de grootste ster. Kijk of het

kluwen met jute door het gat van de
ster past. Indien dit niet het geval is,
wikkel de jute dan bijvoorbeeld rond
een stuk karton. Knoop met een enkelvoudige knoop het jute koord in de
“V” van de ster (afb. 1). Zet de knoop
met een druppel lijm uit het lijmpistool vast. Begin nu met het jute
koord strak rond de ster te wikkelen.

1.

2.

Breng af en toe wat alleslijm op de

Wikkel alleen de benen van de ster.

De punt laat je vrij. Wanneer je bij het
gat in de mobiel ster aan bent gekomen en je wilt de ster later ophangen,
breng dan nu de veter aan. Plaats
de knoop op de ster, zodat je deze
met verder wikkelen kunt verbergen
(afb.4 + 5).
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ster aan en wikkel hier het jute koord
overheen (afb. 3).

N° 104.187

Knutselidee

com

Decoratieve jute ster

7.

De punten van de ster omwikkel je als volgt: Breng met
het lijmpistool wat lijm op de punt van de ster aan. Plak
hier het koord op (afb. 7) en wikkel het dan voorzichtig
(maar niet te langzaam omdat de lijm snel droogt) rond
de punt van de ster naar beneden. Laat het koord ietwat
over de benen van de ster lopen.

Kijk wat de minst mooie kant van de ster is. knip hier

de draad iets over de helft af. Breng in de “V” vorm van de
punt een druppel lijm aan met het lijmpistool en druk hier
met behulp van bijvoorbeeld een potlood het uiteinde van
het jute koord in. Zo wordt het uiteinde mooi weggewerkt
en verbrand je je vingers niet aan de warme lijm (afb. 8).
Herhaal dit bij alle andere punten van de ster.

8.

Voor de vilten roosjes knip je rondjes met een diameter van ca. 5 cm uit. Knip daarna een

“slakkenhuisvorm” van het vilt. Rol het vilt op. Begin hierbij bij het uiteinde. Wanneer je bijna bij
het einde bent breng je met het lijmpistool lijm op het opgerolde deel (onderkant) aan. Hier plak
je het laatste deel van “het slakkenhuis” op. Nu kan de bloem niet meer uitrollen. Breng op de
achterkant van de roosjes een druppel lijm aan met het lijmpistool en plak ze op de ster.
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