
Workshop strikjes maken. 

 
Strik op de hand maken. 

 

 
En dan de strik in fatsoen trekken tot hij zo groot is als je hem wilt hebben. 

En nu heb je een strik die je kunt verwerken op de kaart, je kunt ze opnaaien of met 3d kit plakken of met een splitpen op de kaart steken. 

Een dubbele strik met kraaltjes.  

  

    
maak een lus  sla hier een tweede lus omheen  en duw het lint met je middelvinger door 

de tweede lus    

dit wordt lus 3  pak lus 1 en 3 vast en trek ze samen  lus 2 trekt zich dan strak om lus 1 en 3  

    
 

Deze kan je heel leuk maken van de Joy! lint doosjes of van Creative lint in 2 maten verkrijgbaar. 
   

      
rijg de kraaltjes op een draad  steek met de draad door beide strikjes  naai dit goed vast  



Strik maken die aan de kaart vast zit. 

 
Een strik maken die aan de kaart vast zit is vrijwel zelfde als je schoen strikken, alleen maak je hem op de kop.  

 

 

Strik opnaaien 

 
je kan ook een strik naaien.  

      
naai dan op de kaart door middel  van een kruissteek   plak de draad aan deachterkant met 

 plakband vast en knip hem dan af.  

    
Hier is Carat op de kaart genaaid en 

willen we een strik maken  
maak eerst de lus  en draai daar een andere lus omheen  

    
duw de 3e lus door lus 2  en trek ze aan  zet hem vast met bv een splitpen  

     
Leg het lint op de tafel  en vouw het als strik  ga nu met een naald door de strik  



 

 
En zo ziet de strik er dan op de kaart uit. 

Dubbele strik. 

      
maak een grof rijgsteekje 

als je dat samentrekt krijg je leuke rimpeltjes  
waardoor de strik lekker gaat poffen 

Zet de draad nog even goed vast 
je kan nu de strik meteen op de kaart naaien 

maar je kunt ook de draad afknippen  

en de strik met een splitpen 
op de kaart vast zetten  

    
Deze dubbele srtik is leuk gecombineerd met het Prasent lint wat in meerdere kleurcombinaties te krijgen is 

en Carat lint wat daar weer heel leuk bij kleurt is hier op een kerstkaart gebruikt maar kan ook heel mooi op een gewone kaart.  

Doordat er dun ijzerdraad in het 
Prasent lint zit kan je het 

leuk in vorm buigen.  

naai in het midden met  
een rijgsteekje de strik  

en trek hem strak aan zodat  
het dan leuk gaat plooien  

    
Zet het lint met een splitpen vast  de splitpen aan de achterkant openbuigen  



  
  

    
Pak dan het Carat lint 

vouw het om de ene strik  
en maak een strik 

zoals hierboven in het workshopje ook te zien is. 
En voila, je bent klaar en hebt een hele mooie feestelijke strik gemaakt.  


