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Nr.103.775 - Insectenbescherming
Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 2 uur

Materiaal:

1. Het weefstuk:

Insectenbescherming 

Je begint met het bekleden van het rondweefraam met de raffi  a in crème 
volgens de bijgevoegde instructies.

Maak nu het vlechtwerk los van het frame. Knip hiervoor de raffi  a draden van 
het frame af en knoop vervolgens steeds 2 raffi  a draden (crème) aan elkaar. 

Rijg verschillende raffi  astroken in naturel op de naald en „weef“ een cirkel 
met een diameter van ongeveer 8 tot 10 cm.

rond weefraam
raffia mat crème
raffia natuurbast

houten bal met gat Ø 30 mm
décopatch papier, lijmpistool
décopatch lijm, schaar
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Neem décopatch-papier naar keuze en plak het op de houten bal.

Knip enkele raffi  a draden (ca. 10 cm) op maat, buig ze eenmaal in het mid-
den en lijm ze dan met een lijmpistool in het gat van de bal.

Laat alles goed drogen! Lijm nu de bal met het lijmpistool op het weefstuk 
- de bal verzwaart het en voorkomt dat de glasbeschermer wegwaait.

Gebruikt in plaats van raffi  a in 
crème/naturel eens gekleurd of 
glanzend raffi  a!

Tip:

2. Houten bal:

Kort nu de uitstekende basterdraden die uitsteken in tot één 
lengte.

Besproei het weefwerk vervolgens met water, verzwaar het met 
een paar dikke boeken en laat het goed drogen.
Dit strijkt de franjes glad en maakt het vlechtwerk vlakker, zodat 
later geen wespen of andere insecten in het glas kunnen vliegen.

Vervolgens knip je zoveel stroken bast in naturel als je wilt (onge-
veer 10 cm), neemt er twee tegelijk en knoop ze aan het geweven 
stuk.
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