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Bezige bij > Geluksbij

Stap 1 » BODY
Knip uit een A4-blad een driehoekige reep papier van 2 cm (B) x 29,7 cm (H) nr 1 mm.  
1. Kleur met een zwarte stift de randen van het papier.  2. Leg de stok tegen de rand van je papier.  
Let er op dat de tekening naar onder ligt.  3. Met je ene hand draai je aan de stok, met je andere  
hand begeleid je het papier. Rol op tot ongeveer 7 cm van de rand. 

1. 2. 3.

4. Breng met je vinger lijm aan op het uiteinde en rol het papier verder op.   
5. Wrijf de volledige parel in met wat lijm. 6. Schuif je parel van de stok. 

4. 5. 6.

Wat heb je nodig?

• gekleurd papier 

• schaar/snijmes

• stiften

• brochettestok

• modgepod (action)

• houten parel

• waxine touw (ava)

• fijne metalen draad

+10



Bezige bij > Geluksbij

Stap 2 » KOPJE
Van een houten parel maak je het kopje. Geef de bij een leuke snoet!

Stap 3 » VLEUGELTJES
1. Neem je metelen draad op ongeveer 7 cm van het uiteinde en draai deze 2 maal rond je wijs- en middenvinger.   
2. De uiteinden breng je tegen elkaar en geef je 2 draaitjes.  3. Schuif de draad van je vingers. Neem het gedraaide 
gedeelte in het midden en draai de lus 2 keer rond. 4. Draai beide uiteinden nog eens rond het midden van de 
vleugeltjes.

1. 3.2. 4.
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tip!
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Stap 4 » AFWERKING
1. Plooi een stuk touw in 2 en leg op ongeveer 3 cm van de bovenkant één of twee knopen.  
2. Schuif de parel over beide touwtjes.  3. Leg de vleugeltjes op het touw.  
Draai de uiteinden van de vleugeltjes rond het touw en knip de uiteinden een stuk af.

1. 2. 3.

4. Schuif de parel over beide touwtjes en metalen draadjes.  5. Maak één of twee knopen met de touwtjes  
om de parel vast te zetten.  6. Ook op de uiteinden van de touwtjes kan je nog 2 knoopjes leggen.    
Ziezo je geluksbijtje is klaar! Veel geluk! 

4. 5. 6.
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Met deze techniek kan je een 
prachtige halsketting,  
armband of oorbellen maken.

Je kan je parels behandelen met  
vernis of embossingpoeder 
voor een betere duurzaamheid. 
(ava)


