
Voorbereiding:
Knip voor iedereen 1 meter ijzerdraad. Knip elk lint in 4 gelijke stukken.

Verdeel 30 parels per persoon.

 1 stuk ijzerdraad per persoon.

 1 lintje per persoon.

Werkwijze:

STAP 1
Rijg 12 parels op de ijzerdraad. Steek de draad nog eens door alle 
parels zodat je een cirkel krijgt en de draad 2 keer door alle parels 
is gegaan. Trek de ijzerdraad aan totdat alle parels strak tegen 
elkaar zitten en steek 1 van de 2 uiteinden nog 1 keer door 1 parel 
zodat daar 3 draden door zitten.

STAP 2 
Rijg 2 parels op één van de 2 uiteinden, sla 1 parel over en steek 
de draad door de volgende parel.

Pakket nr. 2050537

Dit pakket bevat:
0460010 4x Houten bol 10 mm 160 stuks
1860020 1x Zilverdraad 0,3 mm 100 m
2336547 1x Set velvet linten 6 mm x 1 m Misty Winter

Uit je eigen knutselkast:

Kniptang voor ijzerdraad

STIJLVOLLE STERHANGER

WIJ HOUDEN VAN EEN MOOIE (KERST)BOOM EN DEZE STERREN STRALEN IN HUN EENVOUD. LET OP WANT 

SCHIJN BEDRIEGT: ZO GEMAKKELIJK TE MAKEN ZIJN ZE NIET. DIT IS PARELS RIJGEN VOOR GEVORDERDEN!

Deel het creatieve resultaat #debanier

DeBanierCreatief baniercreatief de.banier
Kopieer deze werkomschrijving of download de tekst en foto’s  
van dit creapakket op debanier.be/CPK8954 



Abonneer je op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze nieuwste creapakketten!

Werkwijze (vervolg):

STAP 3 
Herhaal dit 6 keer.

STAP 4 
Steek de laatste keer de draad door 2 parels zodat je de punt kunt 
maken. Rijg 1 parel op de draad en steek de draad nu door de 
volgende 3 parels

STAP 5 
Herhaal dit 6 keer. 
Eindig door de 2 uiteinden een paar keer rond elkaar te draaien en 
knip rond af.

STAP 6
Steek het lint door het grote gat en maak een knoop.

Tips: 
Zelfs zonder kleurtje zijn deze sterren pareltjes. Maar wie van wat meer kleur houdt kan deze minimalistische kleurtip volgen. 

Kies 1 kleur acrylverf. Schilder (voordat je aan het rijgen begint) 12 parels in deze kleur. De volgende parels maak je een tint lichter door 
wit toe te voegen aan de verf. De laatste 6 parels schilder je nog een tint lichter. Als je parels droog zijn kan je ze rijgen. Zorg ervoor dat 
de binnenkant van je ster in de donkerste tint start en afloopt naar de uiteinden.


