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Materiaal:

Tip:

strijkkralen
katoenen koord 5 mm
borduurnaalden 50/60/70 mm

glas (zo recht mogelijk)
schaar

Zo‘n pennenbakje is een geweldig zelfgemaakt cadeau!
Ontwerp het gewoon met de favoriete kleuren van deze persoon!

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:moeilijk ca. 2 uur
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Werkwijze:

Tip:

Knip een fl ink stuk van het katoenen koord en rijg het 
door het oogje van de kleinste naald.

Rijg er een strijkkraal in de kleur van je keuze op en leg 
er net voor het einde een eenvoudige knoop in.

In ons voorbeeld hebben we nog 15 strijkkralen nodig om de hoogte van ons 
gekozen glas te bereiken. Het totale aantal kralen moet nu een even aantal 
zijn, zodat de rijen altijd netjes gelijk op omhoog gaan wanneer je verder 
werkt.

Rijg nog een strijkkraal op en ga nu de eerste rij terug.
Sla hiervoor de eerste kraal over en haal de naald door de tweede kraal.

Neem weer een kraal op, sla weer de volgende kraal van de vorige ronde over 
en haal de naald door de daaropvolgende kraal van de vorige ronde.

Wanneer je het einde van de rij bereikt hebt, maak je de eenvoudige knoop op 
de allereerste kraal los, maakt u de rij af en knoop beide draden samen.

Rijg nog een kraal op en ga langs de rij terug. Herhaal dit zo vaak en zo lang 
als nodig is dat het strijkkralenweefsel om het glas past.

Als de draad op is, maakt u gewoon een rij af en begint u de volgende rij met 
een nieuwe draad. Knoop het einde van de oude draad en het begin van de 
nieuwe draad aan elkaar.

Wanneer je het einde bereikt hebt, naai 
dan de eerste rij aan de laatste rij. Om dit 
te doen, plaats je de manchet rond het 
glas. Steek nu steeds afwisselend door 
een kraal van de eerste rij en dan door een 
kraal van de laatste rij.

Als je het katoenen koord straktrekt, trek-
ken de twee uiteinden samen en sluiten 
als een rits. Knoop de draad en hecht hem 
af.

Hecht ook alle andere draden af en knip 
de overtollige draden (indien nodig) af.

Leg de knopen altijd aan één en dezelfde kant van het werkstuk, 
dan kunt u deze kant later aan de onderkant van het glas plaat-
sen en zullen de knopen niet zo opvallen.
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