N° 101.911

Knutselidee

com

Tafeldecoratie van aluminiumdraad

Benodigd gereedschap:
tangen voor het vasthouden en
buigen,
zijkniptang

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

© Aduis

Benodigde materialen:
aluminium draad Ø 2mm,
koperdraad in zilver,
geslepen glaskralen in rood en
groen

N° 101.911

Knutselidee

com

Tafeldecoratie van aluminiumdraad
Bijzondere feesten hebben een speciale tafeldecoratie nodig!
Met aluminium draad kun je zelf servethouders, glashangers of
kaarsenhouders in kerstsfeer knutselen.
Servettenhouder

Knip ongeveer 80 cm van de aluminium draad en buig het
een klein stukje om. Buig met de handen 5, ca. 2 cm grote, lussen. Opdat de lussen de vorm van een ster krijgen,
moet je de punten voorzichtig met een tang samen knijpen en de rest met de handen vormen.
Daarna heb je een rond voorwerp met en diameter van
ongeveer 3,5 cm nodig. Hiermee draai je de 3 spiraalwindingen van links naar rechts. Het einde moet naar rechts
uitsteken. Een kraal oprijgen en met behulp van een tang
en de vingers de spiraal buigen.
Neem de koperdraad in zilver en rijg een bijpassende
kraal op. De draad wikkel je stevig en gelijkmatig om
de aluminiumdraad. Naar believen kun je nog kralen
oprijgen. Aan het eind, weer een spiraal vormen.

Kandelaar

Voor de kandelaar ga je op dezelfde manier aan het
werk, je gebruikt voor de spiralen echter de kandelaar
en wikkelt slechts 2 ronden.

Aanhanger

De glas- c.q. vaashanger heeft geen spiraal nodig, je
vormt zoals hierboven beschreven de ster en maakt nog
een lichte bocht en wikkelt het einde weer tot een lus.
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