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Strosterren knutselen
Strosterren kun je uit natuurlijk of geverfd stro
maken. Er kunnen hele of opengesneden, gestreken halmen worden gebruikt. Bijzonder
mooi, zijn echter de sterren, waar je de halmen bij combineert.
Werkwijze:
Week eerst de naturelle halmen voor ongeveer 20
- 30 minuten in warm water.
Zolang tot dat ze zacht zijn. Als je
gekleurde halmen gebruikt, week je
deze apart in koud water. Als de halmen zacht zijn, snij of kerf
je ze open (met de hulp van een schaar, een mes of een cutter).
Nu kun je de halmen individueel op een oude doek of op oude kranten leggen. Strijk de achterzijde van de strohalmen voorzichtig
met een strijkijzer op. Zorg ervoor dat je geen kreukels of knikken in de halmen strijkt.

Benodigd materiaal:
Strohalmen naturel of gekleurd

Stevige gouden draad

Benodigd gereedschap:
Strijkijzer
Schaar, mes of cutter
Eventueel naald en tempexbal
of kurkplaat

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Knip/snij de halmen op de gewenste lengte en leg deze in de vorm
van een ster. Als je wil, kun je de sterren met behulp van een
naald op een stuk tempex of kurk bevestigen. Voor het binden leg
je de sterren op de voorkant. Leg de draad op en druk hem met de
wijsvinger van je linkerhand aan. Nu kun je de draden weven, door
afwisselend boven en onder de halmen door te halen. De uiteinden
knoop je aansluitend aan elkaar vast.
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Als je twee sterren wilt verbinden, leg je deze verspringend op elkaar (altijd in de
leemtes) en bindt ze met een
draad aan elkaar. Bevestig
de draad weer door met de
wijsvinger van je linkerhand
op de draad te leggen en door
afwisselend over en onder de
sterren deze aan elkaar te
weven.
Wanneer de sterren klaar zijn, kun je de punten inknippen.
Zorg ervoor dat je dit enkel zolang doet als de halmen nog
vochtig zijn, anders breken de halmen. Let op: bij iets broos
stro of hoogwaardige snij/knip werkzaamheden de uiteinden
van de halmen voor het snijden/knippen aan de achterkant met
een plakband ﬁxeren.

Benodigd materiaal:
Strohalmen naturel of gekleurd

stevige gouden draad

Benodigd gereedschap:
Strijkijzer
Schaar, mes of cutter
eventueel naald en tempexbal
of kurkplaat
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Belangrijk: de draad niet te strak aantrekken (zodat er geen
kneuzingen in het stro ontstaan). Om ervoor te zorgen dat de
sterren bij het drogen in vorm blijven, kunt u ze het beste met
een plat voorwerp bezwaren.

