Pyramide ster gevlochten
van papieren vlechtstroken
Deze pyramidevormige ster is gevlochten met
glanzenden Vivi Gade design papieren
vlechtstroken (Parijs serie).

Inspiration: 14220

1.

2.

Een ster gemaakt van glanzende
papieren vlechtstroken: Plaats en weef
de stroken op de tafel zoals afgebeeld.
NB: Knip de uiteindes een beetje
diagonaal.

Weef de ster volgens de instructies die
op de achterkant van de verpakking
staat. Hoewel, alleen tot en met stap 12.

3.

4.

Vouw de papieren stroken rechts boven
naar beneden, zo maakt u een diagonaal
verdeeld gebied in de kleine vierkant.

Vouw de stroken omhoog, langs de rand
van de kleine vierkant, zodat deze strook
nu naar boven wijst.

5.

6.

Vouw dezelfde papieren strook naar
links, zo maakt u weer een diagnonaal
verdeeld gebied in de kleine vierkant.

Vouw de strook zodat deze tegen de
rand van de kleine vierkant ligt en plaats
het naar rechts. NB: Duw langs de
vouwen zodat deze scherp zijn.

7.

8.

Vouw de papieren strook naar beneden
zodat u weer een diagonaal verdeeld
gebied maakt in de kleine vierkant.

Vouw de strook omhoog, langs de rand
van de kleine vierkant, zodat deze strook
nu naar boven wijst.

9.

10.

Vouw diagonaal naar links zoals
afgebeeld.

Vouw de strook vanaf de rand naar links.
Draai nu de ster 1/4e met de klok mee.

11.

12.

Volg nu de stappen 3-11. Gebruik altijd de
papieren strook rechts bovenin.

Een voorbeeld waarbij het vouwen van
alle vier de vierkanten af is.

13.

14.

Duw alle vouwen plat. Draai de ster om
naar de andere kant en herhaal het
proces.

Vanaf twee diagonaal geplaatste
vierkanten, duw de twee die elk drie
vouwen hebben naar beneden in de
tegenovergestelde richting. Doe de
papierstrook rechts onder (zelfde zijde
boven) door de opening van de links
bovenste vierkant.

15.

16

Draai de ster 180° met de klok mee. Hou
de set met de drie vouwen vast en trek
de strook er helemaal doorheen. De
vouwen staan nu rechtop. Doe dit op
dezelfde manier bij de andere drie
vierkanten.

Zo ziet het eruit als alle vier setten van
vouwen klaar zijn. Herhaal dit aan de
andere kant.

17.

18.

Trim alle uiteinden ongeveer 1 cm vanaf
elke sterpunt en parallel van elke
sterpunt.

Bevestig een splitring tussen twee
sterpunten met een splitring tang

19.
Hangsel: Knoop een 1 mm leerkoord aan
de splitring.

