Muzische toolbox

#XYMFmagischebloemen

Gereedschap
een vork

Benodigdheden
katoendraad
pijpenrager
Werkwijze
Kwastjes zijn gemakkelijk te maken met een vork, maar het vergt
misschien wat oefening om de techniek onder de knie te krijgen.
Laat je niet ontmoedigen, je zult snel een professional zijn in het
maken van kwastjes!

1.Verzamel de materialen.
2 Leg een pijpenrager langs één kant van je vork.
3. Omwikkel de vork en de pijpenrager met geel garen. Zorg ervoor dat
het omwikkelde stuk garen ongeveer 2,5 cm breed is.
4. Wikkel het garen 25-30 keer rond de vork.
5. Draai de pijpenrager samen rond het uiteinde van het garen.
6. Wikkel het 3 keer langs de steel naar beneden en dan terug naar boven
in de richting van de bloem (je vormt nu de basis van de steel). Knip een
stukje groen garen van 10 cm af en knoop het rond de basis van de bloem
(tussen de laatste tanden van de vork). Verwijder het kwastje van de vork.
7. Knoop het groene garen twee keer stevig vast.
8. Knip de uiteinden van het groene garen dicht bij de knoop af.
9. Knip een stuk groen garen van 20 cm af. Doe een dotje lijm bij de groene knoop en bevestig het groene garen. Wikkel de bloem vanaf de groene
knoop naar beneden tot aan de steel. Wikkel het garen dicht bij elkaar
zodat er geen geel garen te zien is.
10. Blijf het groene garen wikkelen tot je nog ongeveer 3 cm over hebt.
Voeg een beetje lijm toe aan de basis van de bloem en zet het einde van
het garen vast.
11. Knip de lussen van het gele garen met een schaar.
12. Gebruik een vork of een metalen gereedschap om het garen lichtjes te
rafelen.
13. Pluizig de bovenkant van je bloem en knip eventuele verdwaalde
draden af.
14. Geniet van je bloem!
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