Recycle/upcycle: Wintermutsjes maken
Van oude restjes wol kan je wintermutsjes maken. Ze staan leuk op tafel, hang ze in de kerstboom of
gebruik ze als eierwarmers bij het ontbijt. Maak je er meer, dan kan je er een mobiel van maken.

Wat heb je nodig:

Restjes wol
Schaar
Leeg rolletje van wc-papier of keukenrol (heb je die niet: strook stevig papier of dun karton waar je
een rondje van maakt)
Liniaal

Werkwijze:

Leg alle spullen klaar.

Knip smalle stroken van de wc-rol of keukenrol. Heb je die niet,
dan kan je van een strook dun karton een rondje maken. Plak of
niet deze vast.

Knip een aantal draden van ongeveer 23 cm. Iets langer mag
ook, de mutsjes maak je later op maat.

Pak één draad en leg die dubbel. Steek de lus door de ring.

Pak nou de uiteinden van de draad en haal die door de lus, zoals
op de foto.

Houd de beide uiteinden van de draad vast en trek voorzichtig
zodat de lus kleiner wordt én strakker om de kartonnen rand gaat
zitten.

De lus zit nu vrij strak om het karton.
Pak een nieuwe draad en herhaal wat je net hebt gedaan.

Zorg dat je de draad telkens vanaf dezelfde kant door de ring
steekt.

Als je een paar draden om de ring hebt zitten, schuif je deze tegen
elkaar aan.

Schuif de draden lekker strak tegen elkaar aan.

Je wit geen karton meer tussen de draden zien zitten.

Ga zo door tot je helemaal rond bent.

Je mutsje is al bijna klaar….

Pak nu een draad en leg die om alle draden heen. Trek strak en leg
er een knoop in. Dit wordt nu de bovenkant van je mutsje. Zorg dat
de draden nog een stukje uitsteken. Anders kan je straks geen
bolletje (pompom) maken.

Knip de uiteinden van de draden een beetje in het rond, als een
bolletje.

Je muts is klaar �
Maak er meer en hang ze op. Heb je een gezellig ontbijt? Gebruik ze
dan als eierwarmers voor de gekookte eitjes.

