Knutselidee

Elegante fles

Benodigde materialen:
glazen ﬂes, UHU Flinke ﬂes, schaar, Tacky Tape, jute koord,
strasssteen band, kettelstiften, sierkralen-mix - antiek
- metaal, groot, nylon gecoat edelstaaldraad zilver,
knijpkralen, metalen kralen ovaal, tussenringen groot /
klein, hanger-set sleutels

com

Benodigd gereedschap:
lijmpistool (warm), tangen

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

© Aduis

N° 104.269

N° 104.269

Knutselidee

Elegante fles

com

Weg met saaie ﬂessen!
Zonder veel inspanning, kun je
van een lege ﬂes een prachtig
decoratief object maken!
Nou, is de bestelling van Aduis al aangekomen?
Ja? Dan kun je beginnen!
Voordat je begint, moet je eerst de benodigde
materialen en gereedschappen klaarleggen.

2.

3.

Vervolgens bevestig je met behulp van het lijmpistool
het uiteinde van het koord op de onderste rand van
de ﬂes en omwikkel je de ﬂes tot een hoogte van ca. 5
cm. Tussendoor het koord af en toe vastzetten met een
druppel lijm. Knip nu het koord af, verzegel het uiteinde
weer met lijm en zet het met het lijmpistool vast op de ﬂes.
Voordat je met de hals van de ﬂes begint, neem je
eerst de Tacky Tape en knipt deze op de juiste lengten
af en plakt deze op de hals van de ﬂes. Nadat je de
beschermende folie verwijderd hebt omwikkel je de
hals van de ﬂes. De uiteinden van het koord weer met
lijm behandelen zodat deze niet uitrafelen en aan het
begin en eind met het lijmpistool vastzetten.
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Breng een druppel alleslijm op de vinger aan en
breng deze met een draaiende beweging op
het uiteinde van het jute koord aan, zodat deze
niet uitrafelt.
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Om het geheel nog een elegante touch te
verlenen, ontbreken nu nog de kralen. Hiervoor
rijg je op een kettelstift een vleugelkraal, een
eindkapje, een kristallen kraal en weer een
eindkapje. Opdat de kralen er niet meer
afglijden, buig je met een tang een oogje aan
de kettelstift. Indien de kettelstift te lang is, knip je
het overtollige stuk draad af.
Knip nu een stuk van ca. 10 cm van het nylon
gecoat edelstaaldraad af. Haal deze onder
de strasssteen band door. Rijg het draad door
het oogje van de zojuist gemaakte hanger.
Haal beide uiteinden door een knijpkraal. Zorg
dat een lusje van ca. 3 cm ontstaat. Knijp de
knijpkraal dicht. Knip de overtollige stukken
draad af. Zorg dat de knijpkraal zo dichtmogelijk
bij de strasssteen band komt te liggen.
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Wanneer je klaar bent met het jute koord, neem
je de strasssteen band en meet deze af langs de
hals van de ﬂes (tegen het jute koord/bovenzijde
ﬂes). Knip op de juiste lengte af. Breng een
druppel lijm uit het lijmpistool op de ﬂes aan en
breng hier het begin en eind van de strasssteen
band op aan.
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Voor de tweede hanger heb je twee ovale kralen en
een vlinder nodig. Rijg de kralen op de kettelstiften. Vorm
bij de eerste een oog en knip het overtollige stuk draad
af. Hang het oog in het oogje van de andere kettelstift.
Vorm bij de kettelstift van de volgende kraal ook weer
een oog en knip het overtollige stuk draad af. Neem een
kettelstift en haal deze door de vlinder. Vorm een oog
en knip de draad af. Neem een tussenring en hang de
vlinder aan een van van de ogen van de kralen.
Neem nu weer de strasssteen band en meet de
omtrek onder het jute koord. Knip dit keer ca. 5
cm langer af dan de omtrek van de hals. Breng de
strasssteen band weer met een druppel lijm op de
ﬂes aan (zie foto bij punt 8). Bevestig de gemaakte
hanger met een tussenring aan het onderste steentje
van de strasssteen band.
Nu ben je bijna klaar. Alleen de derde versiering
moet worden aangebracht. Neem hiervoor kleine
tussenringen en verbind deze tot een ketting. Breng
het uiteinde met een grotere tussenring op de sleutel
aan en verbindt het geheel vervolgens aan de
strasssteen band.
Klaar is de perfecte decoratie voor de ﬂes.

Veel plezier bij het knutselen!
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