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Decoratietak 

Regelmatig zie je ze: stokken of  takken die gedecoreerd zijn met 
verschillende elementjes. Best prijzig als je zoiets in een tuincentrum 

aanschaft. Ze zijn gelukkig ook gemakkelijk zelf  te maken. In 
dit voorbeeld is voor het voorjaarsthema ‘vogeltjes’ gekozen.

Nodig 
n   Stok (bijvoorbeeld 

gedroogde liaan, 

tuincentrum) of een 

stevige, vrij rechte tak 

(bijvoorbeeld van de 

kronkelwilg)

n  Spuitbus witte verf

n   Montagekit of spij-

kertjes

n   Diverse ornamentjes, 

gekocht of zelfge-

maakt

n  Klein, glazen flesje

n   Stof, vilt, lint, kant, 

stukjes fiberfill en 

kraaltjes 

n  Stevig koord

Tak
n  Zorg dat de tak of stok 

goed droog is en bespuit 

deze vervolgens met de 

witte verf. Laat goed drogen

n  Sla er vijf spijkertjes in of 

plak er met montagekit vijf 

houten schijfjes of hartjes op

Afwerking
n  Maak met een stevig 

touw of koord een op-

hangkoord en bevestig 

dit aan de tak

n  Verdeel daarna de or-

namentjes. Het is handig 

om de grotere en zwaar-

dere ornamentjes in het 

midden te hangen en 

de kleinere en lichtere 

meer aan de buitenzijde 

te bevestigen

n  Hang de tak op in 

huis, bijvoorbeeld voor 

het raam

 
PATROON: downloaden via www.gezinsgids.nl of telefonisch op te vragen via 030-230300

Flesje
n  Maak het flesje goed 

schoon. Neem een stuk touw 

of koord, vouw het dubbel en 

knoop het net als in het foto-

voorbeeld aan het flesje vast

n  Knip de uiteinden af en 

versier het flesje naar eigen 

voorkeur

n  Print het patroonvoorbeeld van 

de vogeltjes uit en begin met het 

patroon van het grote vogeltje

n  Knip de patroononderdelen uit. 

Knip vervolgens het lijfje en het 

snaveltje twee maal uit de stof en 

het vleugeltje vier maal uit de stof 

(kies zelf de soorten en kleuren 

stof)

n  Leg de goede zijden van het 

lijfje op elkaar en naai het vogeltje 

rondom dicht. Laat bovenop het 

lijfje een kleine opening. Draai de 

stof goed en vul het vogeltje met 

fiberfill. Naai de opening bovenop 

met de hand dicht en bevestig 

tevens een lintje om op te hangen

n  Naai vervolgens de vleugeltjes 

en het snaveltje van vilt of tule 

(deze onderdelen moeten wel 

dubbel geknipt worden, maar hoe-

ven niet per se met goede kanten 

op elkaar genaaid en gedraaid te 

worden) en bevestig deze met de 

hand op het vogeltje

n  Maak met de kraaltjes oogjes 

op het vogeltje. Steek hiervoor de 

draad een aantal keren door het 

kopje heen

n  Maak vervolgens nog zo’n vo-

geltje, alleen dan van andere soor-

ten stof en dikker opgevuld. Doe 

hetzelfde met het kleine vogeltje. 

Er zijn uiteindelijk vier verschil-

lende vogeltjes (of drie: twee grote 

vogeltjes en één kleintje, eventueel 

aangevuld met een gekocht (hou-

ten) vogeltje

AAn de slAg

met vogeltjes

Vogeltjes



5 mAARt 2015

2

 

Vogel groot

2x

Vleugel 

2x

Vleugel 

2x

Vogel klein

2x

Snavel

Snavel


