Kerstster

Kerstster
Inhoud
Metalen ster
1 klos 5mm macrame garen van 100 meter
Meetlint
Schaar
Ledlampjes op batterijen

Niet inbegrepen
Meetlint
Schaar
Plakband of tape
2 AA batterijen
Haarlak
Kammetje of borsteltje

Tip vooraf
Als je de kerstster met lange sliert gaat maken, knip dan eerst 16 x 3 meter en
daarna alle stukjes van 40cm. Wat je dan over hebt kun je later zelf beslissen of je
hier nog een extra lange sliert van erbij aan maakt of nog enkele van 40 cm. Je
kunt dus ook de variant maken zonder lange sliert, dan knip je alleen maar stukjes
garen van 40cm af.
Mocht je de foto's onduidelijk vinden (ik zag achteraf pas dat ze wat donker waren)
dan zit er nog een getekende versie aan het einde.

Veel plezier met deze DIY :)
Ik ben natuurlijk erg benieuwd naar jouw creatie. Mocht je het leuk vinden om een foto
te delen op instagram (als je bezig gaat/bent of van je resultaat). Zou je mij dan willen
taggen (@bystefdesign) en/of de hashtag #diybystefdesign willen gebruiken? Mocht je
het via een dm willen delen vind ik dit natuurlijk ook super leuk!
Mocht je ergens niet uitkomen, stuur me gerust een berichtje op instagram!

Liefs,
Stef

LATEN WE BEGINNEN
Knip als eerst 16 keer 3 meter af (als je de ster met lange sliert maakt) en daarna +/115x 40cm. Knip de lengtes van 40 cm niet veel langer. Deze DIY kan precies uit 1 bol
garen. Knip de lengtes van 40 cm ook niet veel korter. Je moet nadat ze aan de ster
zitten namelijk nog 1 knoop maken en als je dan te korte draadjes hebt is dit niet fijn
knopen.
1. De draadjes aan de ster maken doe je door de draadjes met een lus over de ster te
halen en de twee uiteinden er doorheen te trekken. Zie foto 1 t/m 4. Begin bij het
ronde ophang oogje. Zorg dat je draden aan beide kanten +/- 20 cm en niet de ene
veel langer dan de ander. Je kan eerst alle draadjes aan je ster maken, maar je kan
dit ook per stukje doen. Als je de variant met sliert maakt, maak je eerst de lange
draden vast aan de linkerzijde, naast het ophangoogje. Je kan ook een klein deel
van de tweede zijde met lange slierten doen.
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We gaan nu beginnen met het vastknopen van de draden d.m.v. twee knopen. We
werken telkens met 4 draden. 2 waarmee we knopen, de linker en rechter en 2 in het
midden waar je overheen knoopt. Bij elke vier draden maak je de volgende 2 knopen:
De eerste knoop:
1. Leg aan het begin 1 draad opzij, deze gebruiken we niet en pak dan de eerste 4
draden (zie foto 1).
2. Leg nu de linkerdraad over de middelste 2 draden naar rechts en leg de
rechterdraad over je linkerdraad. Het vormt als het ware een 4.
3. Haal vervolgens je rechterdraad onder de middelste twee draden door en haal de
draad door de lus die aan de linkerkant is ontstaan omhoog.
4. Trek goed aan. Dit was de eerste knoop.
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De tweede knoop (met dezelfde 4 draden):
1. Leg de rechterdraad over de twee middelste draden naar links. Leg je linkerdraad
over je rechterdraad.
2. Haal je linkerdraad onder de twee middelste draden door naar rechts en haal het
door de lus die rechts is ontstaan naar boven.
3. Trek goed aan. Dit was de tweede knoop.
Pak de volgende 4 draden. Na een reeks van knopen ziet het eruit als op foto 4.
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Bij de variant met de 'staart/sliert' knoop je ook die draden met deze 2 knopen, want de
knopen zijn ervoor dat het geheel goed vast blijft zitten.

Getekende foto van de 2 knopen
knoop 1:

knoop 2:
Het bovenste plaatje is knoop 1
en de volgende 4 stappen knoop 2

Als je alle draden aan de ster hebt vastgemaakt en geknoopt kun je de draden op lengte
gaan knippen. Ik gebruik hier tape voor, want uit de losse hand ging dit bij mij eerder
niet goed. Je kunt zelf kiezen hoe lang je de draden laat.

Je kunt ook voor een wat 'slordigere' look zoals de foto op de voorkant gaan, dan knip je
niet alle draden op dezelfde lengte.
Vervolgens kun je alle draden gaan uitkammen. De draden bestaan uit 112 kleine
draadjes. Je kunt dit helemaal uitkammen of nog een beetje gedraaid laten. Net wat je
zelf het mooist vind. Na het uitkammen heb ik opnieuw de ster her en der wat
bijgeknipt.
Als laatst spuit je je ster in met haarlak. vervolgens kamde ik het weer even goed,
knipte nog wat draadjes weg en deed ik er nog een flinke laag haarlak op. Goed laten
drogen en dan kun je je ster ophangen.
De led lampjes:
De led lampjes zitten om een wit of bruinkleurig draadje gedraaid. Dit draad kun je
eraf halen/wikkelen. Ik deed dit bij de ene wel, bij de andere niet, omdat dat garen
dezelfde kleur had. Je kunt de led lampjes om de ster heen draaien, of in de staart van
de ster (als je die variant maakt). Het kastje waar de batterijen ingaan kun je eventueel
met dubbelzijdig tape aan de muur vastmaken.
Ophangen van ster bij de variant met 'staart/sliert':
De staart/sliert van de ster mooi ophangen kun je doen door het nylondraad dubbel te
doen en er drie lusjes in te maken, zodat je een aantal draden door de onderste lus
kunt halen etc. Zie foto rechtsboven.
En klaar is je kerstster !!!

Dit patroon is ontworpen door By Stef Design. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van By Stef Design en
zijn alleen bedoeld voor privégebruik door de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. Het
patroon mag niet gebruikt worden voor workshops zonder toestemming van By Stef Design hiervoor. By Stef Design is niet
verantwoordelijk voor (gevolg) schade door eventuele fouten in de werkbeschrijving of anderszins.
bystefdesign@gmail.com IG: @bystefdesign

