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Traditionele strosterren die niet veel toeters en bellen nodig hebben en een landelijke
charme uitstralen. Zo verstrijkt de tijd tot Kerstmis vliegensvlug!

N

Achtpuntige ster

atuurlijk gekleurde strohalmen (8 stuks) gedurende ongeveer 30 minuten in lauw water
laten weken. Leg een dubbele acht-ster, leg daarvoor twee strohalmen over elkaar en zet de
ster met een speld vast op een stuk kurk. Van het midden uit na ca. 2 cm met het rode garen beginnen te weven. Daarbij het garen afwisselend boven en onder de halmen weven. Na de eerste
ronde in omgekeerde richting weven, vervolgens samenknopen.

N

a nog eens 1,5 cm weer afbinden - dit keer 2 halmen omwiksenruimte een houten kraal (in totaal 8 stuks) oprijgen, tot slot weer

kelen. In elke tussamenknopen.

D

e strohalmen na ca. 5,5 cm tot punten samenbinden en schuin toesnijden.

Tips en Trucs – strohalmen weken:
geheel of gesneden
lauw water - ongeveer minuten
gekleurd stro alleen gescheiden in koud
water weken
geweekte strohalm worden zo of gestreken
verder verwerkt
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strosplitter besparen het weken gedeeltelijk
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Zestien-puntige ster

I

n totaal 17 strohalmen weken. Met deze strohalmen een ster met 16 stralen leggen. Bevestig de ruwe ster met een speld op een stukje kurk. Op ca. 1 cm afstand van het midden met rood
garen verweven. De draad afwisselend onder en over de strohalmen leiden. Na de eerste ronde,
een ronde in omgekeerde richting weven en door samenknopen ﬁxeren.

N
V

a ca. 2,5 cm weer afbinden, dit keer echter elke halm individueel omwikkelen en in de
tussenruimten de houten kralen oprijgen.

oor de vakken neem je 5 ingeweekte halmen en kort deze in tot 4,5 cm. Na 1,5 cm met
het garen afbinden. De lange zijde van de waaier is nu ca. 3 centimeter lang. De punten volgens
afbeelding schuin afsnijden. Maak nog zeven van deze waaiers en bind deze op elke tweede strohalm.

Tips en trucs strohalmen ophangen:
De draad altijd op de achterzijde samenknopen
De ster bij het binden omdraaien
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Een lus om op te hangen meteen met de
bindgaren samenknopen – daarvoor de
draad iets langer afknippen.

