Bijlage 6: Verwerking
Onderbouw
Benodigdheden:
✓
✓
✓
✓

rechthoekig/ plat stuk hout (gekloofd haardhout/
steigerhout)
verschillende soorten rode wol/touw
(oude) grote spijker
label/ kaartje met bijpassende Bijbeltekst

Stap 1
✓
✓
✓

Je wikkelt een aantal keer het rode touw in de lengte
om je ‘plank’ heen.
Je maakt aan de achterkant op ongeveer ¼ hoogte
een knoopje met het beginnetje wat nog los hangt.
Vervolgens wikkel je een aantal keer het rode touw op
deze hoogte in de breedte om je ‘plank’ heen.

Stap 2
✓
✓
✓

✓

Herhaal eventueel stap 1 met een anders soort wol/
touw.
Wanneer het kruis duidelijk zichtbaar is maak je alles
aan achterkant goed vast met een knoopje.
Steek aan de voorkant de grote spijker door het
kruispunt van het kruis. Let op; doe dit op een
wevende manier, anders valt de spijker eruit!
Knoop het label met de tekst ook aan het kruis. Zorg
dat je eerst de tekst hierop zet of doe dit met de
voorbereiding.

Midden/ Bovenbouw
Benodigdheden:
✓
✓
✓

Houtlijm (of andere sneldrogende lijm)
Snoeischaar of tang (om stokjes door te knippen)
Ijslollystokjes (+/- 55 per werkje)

Voorbereiding:
✓ Knip de stokjes bijna allemaal op verschillende
breedtes door. Let op dat je wel recht knipt, anders
krijg je geen mooie rechte lijn!
Stap 1
✓

✓

✓

Start met een aantal hele aan de onderkant. Lijm
steeds 1 kant in met heel weinig lijm (anders heb je
een erg lange droogtijd)! Druk ze een poosje stevig
aan.
Bepaal waar je het kruis wilt hebben en start te
stapelen met je doorgeknipte stokjes. Zorg dat je aan
de linkerkant steeds recht blijft! Rechts mag het
gewoon verspringen voor een speels effect.
Zorg dat je voordat je de verspringing van de zij-balk
maakt, eerst de ‘stapel’ weer een poosje goed
aanduwt en vasthoudt.

Stap 2
✓

✓

✓

✓

Bepaal de hoogte van de midden-balk en maak de
rechterkant af tot de gewenste hoogte van het kruis.
(duw dit dan weer een poosje goed aan!)
Start nu aan de linkerkant met het stapelen van de
stokjes. Houdt de rechterkant nu goed recht op de
gewenste breedte.
Plaats voor het gemak na het bepalen van de breedte
een aantal stokjes in de lengte zodat je daar tegenaan
kunt stapelen.
Tel de lagen rechts en spiegel dit nu ook links (vergeet
niet af en toe een poosje aan te duwen)!

Stap 3
✓

✓

Wanneer je links en rechts klaar hebt maak je het
werkje af door weer een aantal helen te plaatsen aan
de bovenkant. Zorg dat deze aan beide kanten van het
kruis goed aangeduwd worden voor de stevigheid!
Hang er eventueel een mooi label aan met een
bijpassende Bijbeltekst

Tip:
✓

Je kunt de ijslollystokjes ook vervangen door ander
materiaal. Bijvoorbeeld luciferhoutjes, verf-roerlatjes
of pallethout. Je eindresultaat is dan groter of kleiner
maar het principe werkt hetzelfde.

Midden / Bovenbouw
Benodigdheden:
✓
✓
✓
✓
✓

Doosje lucifers
Lijm
Mal van het kruis op stevig papier
schaar
Eventueel een ophanghaakje

Voorbereiding:
✓ Je werkt met brandbaar materiaal! Houdt daar
rekening mee! Is er een buitenruimte? Zijn mijn
kinderen hiervoor geschikt?!
Stap 1
✓

✓

Steek de lucifers af en blaas ze gelijk weer uit. Zo
ontstaat er een verbrand uiteinde van de lucifers.
(Dit kan bijvoorbeeld ook op een stoeptegel,
wanneer niet iedereen een doosje heeft!)
Laat ze even afkoelen! Knip ondertussen je mal van
het kruis uit.

Stap 2
✓

✓
✓
✓

Begin met 4 luciferhoutjes te lijmen op het middelste
kruispunt. Zodat ze alle vier precies op de hoek van
de zij-balk komen.
Smeer nu steeds een stuk van de mal in met lijm en
plak de houtjes erop.
Zorg dat je steeds links en rechts gelijk op gaat zodat
je lijn mooi recht blijft!
Probeer de houtjes steeds goed tegen elkaar aan te
leggen zodat er geen kieren ontstaan.

Stap 3
✓

✓

Wanneer je de uiteinden van het kruis recht wilt laten
eindigen knip je wanneer de houtjes goed vastzitten
en opgedroogd zijn de uiteinden recht.
Plaats aan de achterkant een ophanghaakje
(plakker of oogje van een blikje).

Tip:
✓
✓

Hang er nog een label aan met een Bijbeltekst
Plak het geheel op een houten plankje of canvas
board voor een net wat luxere variant.

Bovenbouw

Hanger in serie
Benodigdheden:
✓
✓
✓
✓

Verschillende soorten rode wol/touw
Borduurring (10-12 cm)
IJzerdraad
Tang

Voorbereiding:
✓ Knip eventueel alvast lange draden van de wol en
rol ze op. Deze bolletjes moeten door het kruisje
kunnen.
✓ Kijk eens op rommelmarkten of in kringloopwinkels
voor borduurringen!
Stap 1
✓

✓
✓
✓

Knip en buig van ijzerdraad een klein kruisje. Zorg
dat deze niet te groot is (hoogte +/- 6 cm) want dit
kruisje moet rondom helemaal vol komen met touw.
Haal de buitenring van de borduurring af en leg aan
de kant.
Start met de eerste draad aan de bovenkant van de
borduurring vast te maken met een knoopje.
Houdt met je hand het kruisje enigszins op zijn plek
en rijg de draad steeds door het kruisje om de
borduurring en weer terug. Hecht af met een knoopje
of laat hangen en knoop straks je volgende draad
eraan.

Stap 2
✓
✓

✓

Doe dit nu ook aan de onderkant zodat je het kruisje
niet meer op zijn plaats hoeft te houden.
Maak daarna de buitenrand van het kruisje.
helemaal vol door steeds een nieuwe draad vast te
maken en om te slaan.
Je zult soms een beetje moeten schuiven met het
touw om ook de ijzerdraad wat horizontaal zit weg te
werken. Je kunt er ook voor kiezen deze zichtbaar
te laten. Dit vereenvoudigd het werkje aanzienlijk!

Stap 3
✓

✓

✓
✓
✓

Je kunt ervoor kiezen steeds andere soorten touw te
gebruiken, je kunt ook aan het einde er nog een
ander touw omheen wikkelen.
Verbuig het kruis met je vingers een beetje naar de
gewenste vorm. Een heel strak kruis kan het niet
meer zijn doordat het touw er aan alle kanten aan
trekt.
Tevreden? Plaats de buitenring eromheen en draai
de bout goed strak.
Knoop er van touw een mooie lus aan om de ring op
te hangen.
Hang er een mooi label aan met Bijbeltekst.

Alle leeftijden

Werkje op kleur; ROOD
Benodigdheden:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hamer
Kleine spijkers
Rood touw/ wol
Schaar
Houten plankjes (bvb pallets)
Voorbeelden van verschillende soorten
kruizen.

✓

Laat de buitenranden van de plankjes
onafgewerkt voor een stoer/puur effect.

Tip:

Stap 1
✓
✓

✓

Kies welk kruis je wilt maken (kijk goed
naar leeftijd, tijdsduur etc.).
Plaats op elk hoekpunt een spijker.
(Je kunt ook een uitgeprint kruis op je
houtje leggen en zo ieder hoekpunt
bepalen. Wanneer je klaar bent met
spijkeren verwijder je dit papier.)
Maak je touw met een stevige knoop
goed vast aan een spijker.

Stap 2
✓

✓

Span je draad van de ene spijker naar de
andere. Maak soms een extra bochtje
om een spijker zodat je draad mooi strak
blijft.
Wanneer je een ingewikkeldere vorm
hebt kijk dan goed welke lijnen je volgt
om het figuur wel goed duidelijk te
houden!

Stap 3
✓

✓
✓

Knoop een volgende draad er gewoon
aan en ga verder tot je helemaal
tevreden bent en je kruis ook ongeveer
overal even vol is.
Hecht goed af door meerdere knoopjes
te maken om een spijker
Hang er een mooi label aan met een
bijpassende Bijbeltekst.

