
In het zicht van de haven. 

Voor het maken van deze decoratie heb je nodig: 

 

Stuk drijfhout van ongeveer 25 to 30 cm lang 

Twee schroefoogjes 

IJzerdraad 

Vliesofix 

Saté prikkers 

Vlaggenlint 

Drie stukjes stof 

Mini Lantaarntje 

Lijm, Boortje, strijkijzer, schaar en draadtangetje 

 

Materiaalpakketjes, inclusief het rode lantaarntje zijn 

zolang de voorraad strekt verkrijgbaar in mijn Etsy shop 

ww.etsy.com/shop/tintangel 

Moeite met het vouwen van bootjes, hoe ging dat ook al weer, kijk dan eens bij deze 

zomerknutsel uit 2012: http://tintangel.typepad.com/rondom-tintangel/2012/08/weer-

een-dinsdagse-zomerknutsel-een-krans-met-schelpen-en-bootjes-van-papier.html 

Daar wordt het stap voor stap uitgelegd en er is een link naar een filmpje op Youtube. 



Draai een schroefoogje in beide uiteinden 

van het stukje drijfhout. 

Boor tussen de schroefoogjes met een  

fretboortje drie gaatjes. 

Doe wat lijm in de gatjes en steek er een 

stokje in. Laat dit even goed drogen. 

Voorzie drie lapjes van 8 x 11 cm van een 

laagje vliesofix doordat er op te strijken. 

Verwijder het papier. 

Vouw er een bootje van waarbij eerst de 

kant met vliesofix aan de buitenkant zit. 

Zodra de randen omgeslagen worden, de 

papieren hoed fase, worden deze randen 

met het hete strijkijzer gefixeerd. Ga na 

afkoelen verder met vouwen. 



Maak zo drie bootjes. 

Knip een klein gaatje in de top van de 

“mast” en schuif het bootje over een stokje. 

Knip het stokje korter en lijm er een stukje 

vlaggenlint aan. Knip daar een klein drie-

hoekje uit. 

Bevestig een stuk ijzerdraad aan de schroef-

oogjes om het geheel op te kunnen hangen. 

Knip van de restjes stof klein vlaggetjes, 

driehoekjes, en lijm die aan een stukje ijzer-

draad. 



Hang aan deze draad ook het lantaarntje en bevestig 

dit draadje tussen de ophangdraden. 

En klaar is deze eenvou-

dige maar stoere  

decoratie. 

U kunt hem net zo maken als ik gedaan heb, met behulp van een materiaalpakketje. 

Maar misschien nog wel leuker is het om er zelf rustig op los te fantaseren. Neem een 

stuk drijfhout en bootjes, van stof of van papier als uitgangpunt en maak de rij net zo 

lang of kort of anders als u zelf wilt. Maak b.v. een touwladdertje van kleine stukjes 

drijfhout met op elke trede een bootje. Zoek eens tussen de miniaturen ineen hobby-

shop of tijdens uw vakantie in een souvenirwinkeltje. Versier verder met gevonden 

schelpjes of stukjes touw van het strand. Zo is deze zomerknutsel ook vooral bedoelt 

om eens te bedenken wat u kunt maken met al die strandvondsten. 

Veel plezier! 

 

Nog veel meer Zomerknutsels, gratis patro-

nen en andere knutseltutorials zijn te vinden 

op mijn weblog 

www.tintangel.typepad.com 


