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INSTRUCTIES Dromenvanger
Dromenvangers maak je op een groot aantal verschillende manieren en 
je kunt ze mooi voor het raam of aan de muur hangen. Of je ze vervol-
gens wilt gebruiken om boze dromen mee te vangen of er alleen maar 
van wilt genieten, bepaal je helemaal zelf.

Kleine dromenvanger  
met stoffen veren
Wat heb je nodig: 
Mobielring 15 cm (335122)
Stoflapje Doodling feathers (305267)
Stoflapje New dot green (305266)
Vliesofix (025809) 20x20 cm
Glittra-garen zwart/zilver (323495) 8 m
Glazen facetkralen zwart/olie (311121) 
15–20 st.
Sierband mint (304483) 4 m

Handig om in huis te hebben: 
Schaar
Strijkijzer
Naald (bijv. 515384)

Ga als volgt te werk: 
Wikkel sierband strak om de mobielring, zet 
het vast met een knoopje aan het begin en 
uiteinde en maak een ophanglusje. 
Knip ca. 3 meter garen af. Knoop het ene 
uiteinde vast aan de ring, trek het garen  
kriskras door elkaar en knoop het vast. 
Knip twee lapjes stof af (één met veren en 
één met een ander patroon). Knip 20x20 cm 
Vliesofix af. Strijk Vliesofix op de verkeerde 
kant van het ene lapje en trek het bescher-
mende papier eraf. Leg de lapjes met de 
verkeerde kanten op elkaar en strijk ze vast. 
Knip acht veren uit en knip acht stukjes 
garens van 25-40 cm. Naai een veer vast aan 
het ene garenuiteinde, rijg een paar kralen 
(leg er knoopjes tussen) en knoop het andere 
garenuiteinde aan de ring). Maak zo alle acht 
hangers en knoop ze dicht bij elkaar vast op 
een deel van de ring. Knip evt. uitstekende 
garenuiteinden af.

Grote dromenvanger  
met Ribbon XL garen
Wat heb je nodig: 
Naairing 25 cm (700141)
Ribbon XL garen mint (323912) 24 m
Molly garen beige (323743) 40 g
Molly garen donkergroen (323744) 40 g
Molly garen lichtgrijs (323598) 40 g
Molly garen zwart/beige (323875) 40 g
Houten balletjes (335620) 5-8 st.
Tool voor pompoentjes (714013)
Een mooie tak van ca. 50 cm lang

Handig om in huis te hebben: 
Schaar

Ga als volgt te werk: 
Knip 28 stukjes tricotgaren van 80 cm. Vouw 
één stukje garen dubbel, houd het lusje bij 
de ring, trek de garenuiteinden rond de ring 
en door het lusje en trek ze aan. Doe  
hetzelfde met de andere garenuiteinden. 
Rijg er hier en daar houten balletjes op. 
Knip de draaduiteinden af in een v-vorm.
Knoop een tak dwars over de ring met  
garens. Versier het geheel met pompoentjes 
en maak een lusje van tricotgaren om de 
ring aan op te hangen. 
De pompoentjes zijn met behulp van onze 
speciale tool gemaakt van molly garen.

Uitvoerige instructies voor het gebruik van Vliesofix 
vind je op www.pandurohobby.nl (zoek op 025809).

Tool kit for  
yarn balls 
(714013)


