
Geen idee? Wij wel !  Meer knutseltips op debanier.be

WERKBESCHRIJVING PLANTENHANGER IN KNEEDBETON 
NODIG
1528008 POLYSTYREEN BOL 8 CM

1862020 CREATIEF KNEEDBETON

1010100 KATOENKOORD DIK ECRU

0492414 CATANIA GAREN KATOEN CAMOUFLAGE

0492208 CATANIA GAREN KATOEN ZONNEGEEL

0492402 CATANIA GAREN KATOEN RESEDA

0492410 CATANIA GAREN KATOEN KORAALROZE

1520101 SLEUTELRING 25MM ZILVERKLEURIG

0040110 HANDWERKSCHAAR 11 CM SPITS MET SOFTGRIP

Breekmes, potlood, meetlat

OMSCHRIJVING

Vaasje uit kneedbeton:

• Snij met een breekmes een ronde holte van ± 5 x 5 cm uit de polystyreen bol. 

• Maak het kneedbeton aan volgens de instructies op de verpakking. Bekleed de polystyreen bol met de kneedbeton.  
Vergeet niet de binnenkant van de holte te bekleden. Laat het kneedbeton 24u drogen. 

Katoenen plantenhouder: (zie verder voor het stap-voor-stap overzicht in beeld)

• Knip van het ecru katoenkoord 4 strengen van 1,5 meter en haal door de sleutelring.

• Start met de Catania garen kleur Camouflage. Leg naar onder toe een lus en wikkel over de lus 10x rond het ecru koord. Haal het 
uiteinde door de lus, trek de beide uiteinden aan en knip kort af.  
Vervolg met het Zonnegeel (4x). Het Reseda (13x) en eindig met koraalroze (10x).

• Teken 37 cm vanaf de sleutelring af. Verdeel de ecru koord in vier groepjes van twee.  
Verbind de twee koorden door met het garen (Camouflage) 5x om te wikkelen. 

• Teken 5,5 cm af en maak vier nieuwe groepjes van twee ecru koorden.  
Verbind opnieuw de twee koorden door met het garen (Camouflage) 5x om te wikkelen. 

• Teken 5,3 cm af. Neem alle 8 ecru koorden samen en wikkel errond met het garen Koraalroze (10x), Reseda (13x), Zonnegeel (4x) 
en Camouflage (10x). 

• Knip de ecru koorden gelijk af. 

• Plaats het vaasje in de hanger. Werk af met een leuk plantje (luchtplantjes zijn zéér geschikt)

https://www.debanier.be/polystyreen-bol-8-cm-5-stuks.html
https://www.debanier.be/creatief-kneedbeton-1-kg.html
https://www.debanier.be/katoenkoord-dik-200-g-70-m-ecru.html
https://www.debanier.be/catania-garen-katoen-50-g-125-m-camouflage.html
https://www.debanier.be/catania-garen-katoen-50-g-125-m.html
https://www.debanier.be/catania-garen-katoen-50-g-125-m-reseda.html
https://www.debanier.be/catania-garen-katoen-50-g-125-m-koraalroze.html
https://www.debanier.be/sleutelring-25-mm-25-stuks-zilverkleurig.html
https://www.debanier.be/handwerkschaar-11-cm-spits-met-softgrip.html
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HET GAREN OMWIKKELEN

DE OPBOUW VAN DE HANGER


