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KNUTSELTIJD

WERKEN AAN 
CREATIEVE WIELEN

Ze hebben gehobbeld over kasseitjes en hebben met 
flinke spoed door de straten gereden. Met deze workshops 

beginnen de oude wielen aan een nieuw leven. Ze sieren als 
schelpenkrans en dromenvanger de voorjaarstuin of hangen 

als memobord in huis. 
TEKST & FOTOGRAFIE MAX DE KRIJGER WORKSHOP ANITA WEERMAN



NOORDERLAND

Voor alle drie de workshops 
wordt gebruik gemaakt van 

een (oud) fietswiel. Verwijder 
de buiten- en binnenband. De 
spaken kun je verwijderen met 

een haakse slijper (gebruik 
 oor- en oogbescherming); 

 slijp de spaken één voor één 
door aan de kant van de as. 

De spaken kunnen ook worden 
losgeschroefd in de velg, of 

doorgezaagd worden met een 
ijzerzaag. Maak het fietswiel 

schoon/vetvrij voordat je aan 
de workshop begint.
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Nodig
•   Fietswiel (zonder banden/

spaken)
•  Stuk naturel linnen 
•  (Stof)schaar
•  Dubbelzijdig tape
•  Tillandsia-mos
•  Binddraad 
•  Schelpen
•  Lijmpistool en lijmpatroon
•   Klein flesje met kurk, een 

stukje papier en een stukje 
jutetouw

stap 1
Knip lange repen van het linnen 
(ca. 5 cm breed). 

stap 2
Zet het begin vast met 
dubbelzijdig tape en wikkel het 
rondom het fietswiel, zorg dat 
het steeds overlapt zodat het 
hele wiel bedekt is.

stap 3
Zet het uiteinde ook vast met 
dubbelzijdig tape.

stap 4 
Plaats tillandsia-mos op de 
helft van het wiel.

stap 5
Zet het vast met binddraad.

stap 6
Lijm schelpen op het mos met 
een lijmpistool.

stap 7
Rol een klein stukje papier 
strak op en lijm het uiteinde 
vast. Plaats het in het flesje.

stap 8
Lijm of bind met een stukje 
jutetouw, het flesje op de 
schelpen.
Hang de krans op met een 
reepje linnen.

Schelpenkrans
Bezoek eerst het strand en jut een paar 
jaszakken vol schelpen, óf koop gewoon  

zo’n zakje assorti (want dat mag ook) en flans 
dan dit zilte zomersouvenir in elkaar.  

Instant-vakantiegevoel verzekerd.
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Met dank aan:
Groencentrum Roffel - Wyckel: 
www.groencentrumroffel.nl 
(mos en binddraad)

FIETSWIEL 
• 1 •
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Nodig
•   Fietswiel (zonder banden/

spaken)
•  Spuitbus verf wit
•   Ca. 8-10 meter dikke, witte 

katoen. (Hoeveelheid draad 
is afhankelijk van de 
diameter) van het wiel

•  Schaar
•  Stopnaald
•   Grote, houten kralen in wit 

en naturel
•   Schelpen met gat (gebruik 

hiervoor een boormachine 
met steenboor Ø ca 3 mm) 

•  Veren 
•  Houtlijm 

stap 1
Spuit het wiel in meerdere 
dunne laagjes wit.

stap 2
Haal de draad met de 
stopnaald – volgens het 
patroon – door het fietswiel.  
Zet het begin vast met een 
dikke knoop aan de buitenkant 
van het wiel. 

stap 3
Steek niet door de draad zelf  
en trek de draad steeds mooi 
strak.
Rijg af en toe een kraal aan  
de draad.

stap 4
Bind het einde van de draad 
vast en hang er een schelp aan. 
Maak een knoop en knip de 
draad af.

stap 5
Haal stukken draad door de 
gaatjes onderaan het fietswiel 
en rijg daar kralen aan.
Werk de middelste draad af 
met schelpen. Maak een knoop 
en knip deze draad af.
Knip de andere draden kort 
onder de kraal af. 

stap 6
Doe houtlijm in het gat van de 
onderste kraal.

stap 7
Druk daar een paar veren in. 
Laat de lijm drogen. 

stap 8
Bevestig een stukje draad  
aan de bovenkant en hang de 
dromenvanger daaraan op.
 

Dromenvanger
Mijmeren in de hangmat, dagdromen aan de 
waterkant… Je zou dat zorgeloze gevoel van 

lome zomerdagen graag nog wat langer 
vasthouden. Nou, dat kan. Vang je verlangen in 

deze dromerige creatie.
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Met dank aan:
Devo – Sneek:  
www.devo-sneek.nl  
(houten kralen)

FIETSWIEL 
• 2 •
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In samenwerking met  
Anita Weerman van Atelier  
Het Weerhuisje in Tjerkgaast.

 facebook.com/HetWeerhuisje
 hetweerhuisje.nl
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Nodig 
•   Fietswiel  

(zonder banden/spaken)
•  Spuitbus verf zwart
•  Dikke, zwarte katoen
•  Schaar
•  Stopnaald
•   Grote, houten kralen  

in naturel
•  Houten knijpertjes
•  Kaarten, foto’s

stap 1
Spuit het wiel in meerdere 
dunne laagjes zwart.

stap 2
Haal de draad met de 
stopnaald heen en weer door 
het fietswiel.  
Je kunt zelf bepalen hoeveel 
draad er wordt gespannen.  
Je kunt bijvoorbeeld ook rechte 
lijnen trekken. Zet het begin 
vast met een dubbele knoop 
aan de buitenkant van het wiel. 

stap 3
Trek de draad steeds goed 
strak. 

stap 4 
Rijg af en toe een houten kraal 
aan de draad.

stap 5
Zet het uiteinde van de draad 
weer goed vast met een 
dubbele knoop. Knip de draad 
af. Bind een kort stuk draad 
bovenaan het wiel (daarmee 
kun je het later ophangen).

stap 6
Plaats kaarten en/of foto’s met 
de houten knijpertjes op de 
draad. Het memobord kan nu 
worden opgehangen.

Memobord 
Nog meer things to do? Laten we het vooral 

gezellig houden. Zo’n lijstje met 
boodschappen kan heus een stuk leuker.  
Kijk maar: niks moet en alles mag op dit 

memobord. Een absolute blikvanger in huis.
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Met dank aan: 
Devo – Sneek:  
www.devo-sneek.nl  
(houten kralen)
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Workshop
Wil je ook eens je 
handen laten wapperen 
door creatief bezig te 
zijn? Maar wil je daarbij 
wel een beetje hulp 
krijgen en tegelijk een 
gezellige uitje hebben? 
Volg dan eens een 
workshop bij Anita 
Weerman. In haar 
creatieve ruimte “Het 
Weerhuisje” in het 
Friese Tjerkgaast geeft 
ze verschillende 
workshops. 

www.hetweerhuisje.nl


