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Benodigd materiaal:
kokosnoot
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lederen bandjes
sieraden en sluitingen

Benodigd gereedschap:
mes
rietje en een glas
hamer
vijl en grof schuurpapier

Sieraden van kokosnootstukjes
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Bewerkingsvolgorde, „sieraden van kokosnoot“

Je zoekt nu een stukje schil uit en verwijderd de 
grove vezels met een vijl. Daarna het oppervlak en 
de randen vijlen en schuren tot alles mooi glad is. 

Dit vereist enig geduld!

De stukjes die klaar zijn tot sieraden verwerken:
~ Armbanden en hangers:

Kleinere delen met UHU houtlijm (of UHU seconden-
lijm) op een lederen bandje lijmen. Aan het uiteinde 

van het bandje gaten in het leer stansen. Ronde 
lederen veters inrijgen en vastknopen of sluitingen 

bevestigen.

~ Haarspelden, ringen, oorbellen, broches:
De schilstukken met UHU houtlijm op de sieraden 

plakken. Met een handboor kunnen ook kleine gaatjes 
worden geboord, bijv. voor sleutelhangers, oorbellen, ...

Aan het ene uiteinde van de harde schil heeft de 
kokosnoot drie punten, dit zijn kiemgaten. Een van 
hen is meestal erg groot en zacht. Steek hier met 

een mes in, een rietje insteken en het sap in een glas 
laten lopen.

STAP 1:

Met de hamer langs de „evenaar“ van de kokosnoot sla-
an, totdat er een scheurtje ontstaat, vervolgens wat 

harder slaan. De noot deelt zich nu in twee helften. Het 
vruchtvlees wordt verwijderd en de schil in kleine stukjes 
stukgeslagen. LET OP: Zorg ervoor dat er afstand wordt 

gehouden, omdat de onderdelen in alle richtingen springen!

STAP 2:

STAP 3:

STAP 4:




