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

Benodigd gereedschap:
ronde tang,
schaar,
langbektang

Vrolijke bloemensteker

Klanten upload van mevrouw Leisch 
Dank u wel!

Benodigde materialen:
steekdraad Ø 0,8 mm, acrylkralen Ø 6 mm,
glaswas parels Ø 8 mm, gekleurde bloemen,
organza lint roze en groen, satijnen lint wit 3mm,
knijpkralen zilver Ø 2 mm
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www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Deze vrolijke bloemenstekers zijn heel 

gemakkelijk te maken en verfraaien elke 

bloempot in een handomdraai!

Instructies:

Begin met aan één uiteinde van het bloemdraad 
met een ronde tang een oog te buigen.

De kralen oprijgen:

Rijg eerst een transparante acrylkraal, daarna een 
witte glaswasparel, de bloem en in het midden een 
bijpassende bloemenkraal, weer een witte glaswas-
parel en een transparante acrylkraal op.
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Knip nu een stuk organza lint met een lengte van 
60 cm af, vouw het in het midden en prik het op.

Tip: Bij bredere linten in zigzag oprijgen.

Nu ca. 5 cm afstand laten, weer een transparante 
acrylkraal oprijgen en het geheel met een knijp-
kraal fixeren.

Tot slot het witte satijnlint op 60 cm lengte af-
knippen en in de ontstane lege ruimte tot een strik 
binden. De uiteinden schuin afknippen.

Klaar is de vrolijke bloemensteker!
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