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Ster mobiel
Zo wordt hij gemaakt:
Omwikkel de vorm strak met het rode koord.
Geschikte koorden zijn satijnen linten
of wol. Bevestig de uiteinden met
warme lijm.
Nu neem je het bouillondraad, bevestig hem op een plaats aan de ster en
span hem dan als een net over de hele
ster, zolang totdat je met je net
tevreden bent.
Lijm rode en zilveren decoratie sterren en de
zilveren glas-was parels (ca. 4 mm groot) met
behulp van het lijmpistool op het net van de
ster.
Aan de bovenste punt van de ster, bevestig je
nu nog een stukje rood koord, zodat je de ster
later op kan hangen. Doe dit met een eenvoudige knoop.
Aan het onderste uiteinde van de ster bevestig
je nu met behulp van het nylondraad de klankstaven. Daarvoor moet je eerst het nylondraad
door de gaten van de klankstaven halen, bevestig deze met een knijpkraal of door een knoop.
Het andere uiteinde van de nylondraad bevestig je nu aan de ster, weer met een knijpkraal
of met een knoop. De lengte van het nylondraad moet voor elke klankstaaf
ca. 7 cm zijn.
Als je hiermee klaar bent, is je ster klaar. Je kunt hem aan de muur of voor het raam hangen of als windspel
voor buitenshuis gebruiken.
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