
Decoratie frame 

Een wit geverfd raamwerk met een stuk kippengaas er 

achter vormt een leuke woondecoratie die op allerlei 

manier te gebruiken in. Hier boven zie je hem met de 

vogelhangers uit de vorige zomerknutsel. Maar je 

kunt hem ook gebruiken voor foto’s, leuke ansicht-

kaarten, hartjes of juist een thema kiezen voor het fra-

me zoals hier met vosjes. Om op te hangen of neer te 

zetten, bedenk het maar, vele mogelijkheden. Het fra-

me is 60 x 35 cm. En voor de volledigheid: Ik heb dit 

idee ergens op internet voorbij zien komen. Deze uit-

voering is verder wel geheel van mijn hand. 

 

Wat heb je nodig: Een lat van 56 mm breed, 12 mm 

dik en 210 cm lang. Schroefjes, een zaag, liefst een 

verstekbak, liniaal of centimeter, geodriehoek of iets 

anders om de juiste hoeken te kunnen aftekenen, verf, 

kwast en kippengaas van ongeveer 58 x 33 cm, punai-

ses, vijl of schuurpapier, twee kleine schroefoogjes, 

touw en een schroevendraaier.  
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Ik heb verf gehaald bij de Action, beetje kalkverf ach-

ter. Snel drogend en hij werkt fijn. Kies voor schroef-

je met een gecoate punt. Die draai je er zelfs met 

“kippenkracht” in. En kies voor hout met FSC keur-

merk of ga lekker voor oude planken. 

 

Zaag aan één kant van de lat een hoek stukje af met 

een hoek van 45 graden. De hoeken worden in verstek 

gezaagd. Meet dan aan de lange kant 60 cm af en zag 

opnieuw in een hoek van 45 graden. Dit gaat fijn in 

een verstek bak. Die had ik niet zo snel bij de hand, 

dus mijn frame is niet helemaal recht, maar leuk ge-

noeg. 

 

Gebruik de eerst gezaagde lat om een tweede af te 

meten. Maak er daarna twee stuks met een buitenmaat 

van 35 m. De planken worden dus trapeziumvormig.  
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Zaag daarna hoekjes af zoals je hiernaast ziet gezaagd 

en afgetekend. Zo’n driehoek heeft dus één hoek van 

90 graden en twee van 45 graden.  Maak vier van de-

ze hoekjes. 

 

Leg de latten in de vorm van het frame voor je neer en 

leg de zojuist afgezaagde hoekjes op de hoeken. Be-

wonder alvast je eigen werk even! 

 

Vijl of schuur de zaagkantjes nog even netjes bij. Het 

hoeft allemaal niet zo strak, maar je handen openhalen 

aan de splinters is ook niet prettig. 

 

Draai het allemaal om, hoekje op de tafel, latten er 

boven op en schroef hoek voor hoek vast.  

 

Begin op alle hoeken met 1 schroef per lat 

per hoek. Dan is het frame nog een beetje in 

model te duwen. Dan even kritisch naar de 

vorm kijken en dan de overige schroeven erin 

draaien. 
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En dan is dit het voorlopige resultaat, tijd om de 

kwast en de verf te pakken. 

 

Ik vond één laagje op zich genoeg. De houtnerf mag 

gezien worden. Maar een onverlaat met zachte voetjes 

kwam tijdens het drogen langs en daarom heb ik het 

frame twee maal geverfd.  

 

Leg het geverfde frame even op een zachte doek of 

deken. Zet het stuk kippengaas op vier hoeken vast 

me punaises en knip het daarna op maat. 

 

Trek het gaas steeds goed naar buiten en zet het hier 

en daar met een punaise vast. Duw omhoog stekende 

puntjes van het gaas naar beneden, voor een mooi plat 

geheel. 
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En klaar is het frame. Bij de HEMA 

kun je kleine klemmetjes kopen, han-

dig om allerlei spulletjes mee aan het 

frame te hangen. Maak nog een touw-

tje aan het frame vast om hem op te 

hangen. Draai daarvoor twee kleine 

schroefoogjes in het frame. En klaar 

is het decoratie frame. 

 

En nu naar hartenlust decoreren!!! Veel plezier! 
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Dit ontwerp is uitsluitend voor persoonlijk gebruik, al mag je natuurlijk een link op je eigen blog of website zetten naar 

dit patroontje toe om het met anderen te delen.  

Op dit ontwerp, uitvoering, tekst en foto’s  zijn  auteursrechten van toepassing, beeld, tekst en uitvoering zijn volledig 

eigendom van Tintangel®  
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Kijk voor meer gratis patroontjes en vele leuke knutseltutorials op mijn weblog 

www.tintangel.typepad.com  

 


