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Winterworkshop
LICHT IN

DE DUISTERNIS
In de donkere, koude nacht kunnen we wel wat 
licht gebruiken. Anita Weerman, van atelier Het 

Weerhuisje in Tjerkgaast, stroopte speciaal voor ons 
de mouwen van haar wintertrui op en maakte de 
prachtigste windlichtjes voor een warm schijnsel 

bij de voordeur, op tafel of in de vensterbank. 
Stapsgewijs leert ze jou de kneepjes van ‘t vak.  

Hup, van die bank en fröbelen maar!
TEKST & FOTOGRAFIE MAX DE KRIJGER
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Stap 1
Trek eropuit en zoek een boom die lange dunne 
en vooral rechte takjes heeft. In dit geval zijn de 
takken van de berk gebruikt, maar ook andere 
boomsoorten zijn geschikt.

Stap 2
Doe een paar stevige elastieken om de vaas en 
steek de takken erdoorheen. Zorg ervoor dat de 
takken aan de bovenzijde een gelijke hoogte 
hebben en knip daarna aan de onderzijde de  
uitstekende takken af.

Stap 3 
Als alle takken netjes verdeeld zijn over de buiten-
zijde van de vaas, kunnen de tyraps eromheen 
gebonden worden. Hiermee bevestig je de tak-
ken strak om de vaas. Zodra het geheel goed op 
spanning is, kunnen de elastieken worden verwij-
derd. 

Stap 4
Ga nu aan de slag met de sneeuwspuitbus. 
Dankzij de “sneeuw” wordt niet alleen meer sfeer 
aan het weerlichtje gebracht, ook de tyraps zijn 
daardoor niet meer herkenbaar.

Stap 5
Scheur (en dus niet knippen, want dan mis je het 
mooie, rafelige effect) een stukje uit de katoenen 
doek. 

Stap 6
Kies zelf je allermooiste stempel. In dit geval is het 
woord “winter” gebruikt, maar het is maar net wat 
je leuk vindt. Een beetje nonchalant heeft de 
voorkeur, zodat het geheel niet zo strak wordt.

Stap 7
Span het doekje met daarop de afgedrukte stem-
pel om de vaas en bevestig deze met een klein 
stukje dubbelzijdig tissue-tape.

Stap 8
Mis je nog een beetje een geheel? Bespuit alles 
dan nog een keer met sneeuw. 

Stap 9
Het windlichtje is klaar voor gebruik. Met een paar 
hyacintbollen of ander decoratiemateriaal vormt 
dit windlicht een mooie eyecatcher op tafel.
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Benodigdheden:
•  Een cilindervormige vaas
•  Rechte takken
•  Elastiek
•  Tyraps
•  Spuitbus met sneeuw
•  Stempels en watervaste inkt  

(Stazon of Ranger Archival  
inkt bijvoorbeeld)

•  Een stukje katoenen doek
•  Een stukje dubbelzijdige  

tissue-tape
•  Waxinelichtjes (veiliger zijn 
   uiteraard de elektrische 
   waxinelichtjes)
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Terug naar
de natuur

Voordat we aan de slag gaan in de warme woonkamer, 
trekken we er eerst op uit. Laarzen aan, muts op en de 
natuur in. Op zoek naar geschikte takken. Knoop er 
meteen een mooie wandeling aan vast. Dat doet je 
goed, zo'n frisse neus!
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Woorden 
van warmte
Ken je iemand die wel een speciaal 
geschenk verdient? Iemand die je graag 
een hart onder de riem zou willen 
steken en die een warm lichtpuntje als 
deze goed kan gebruiken? Print een 
bijpassend gedichtje uit en verras 
diegene met een persoonlijk windlicht. 
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Benodigdheden
•  Windlichtje (in dit geval van de Ikea, maar 

het zou elk type kunnen zijn. Belangrijk is 
wel dat de glaasjes eruit gehaald kunnen 
worden)

•  Plakband
•  Kalkpapier
•  Waxinelichtjes (veiliger zijn uiteraard de 

elektrische waxinelichtjes)

Stap 1 
Zoek op internet of tussen je eigen bestanden 
op de computer naar beelden die geschikt zijn 
voor de decoratie van de vier raampjes. Je zou 
natuurlijk ook kunnen kiezen voor een mooie 
tekst of uitspraak.

Stap 2
Print deze afbeeldingen of teksten uit op kalk-
papier, dat verkrijgbaar is bij de boekhandel of 
kantoorwinkel. Kalkpapier is mooi doorschij-
nend. Houd er rekening mee dat hoe meer 
zwart er in de afbeelding zit, hoe minder licht 
het windlicht zal geven. Let ook daarnaast ook 
op bij het printen: de printerinstelling moet voor 
deze afdrukken speciaal worden ingesteld, 
raadpleeg de handleiding of zoek op internet. 

Stap 3
Plak het geprinte papier met plakband vast aan 
het glas en plaats dit weer terug in het windlicht. 

Stap 4
Het windlichtje is klaar voor gebruik.
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Stap 1
Beplak het potje rondom met tissue-tape. 

Stap 2
De lijm op de tape is erg sterk. Haal de plak-
kertjes dan ook in etappes van de lijm en 
wikkel de wol eromheen. In dit geval is ge-
bruik gemaakt van Sweetheart Soft Scheep-
jeswol, deze is lekker dik. 

Stap 3 
Wanneer de gehele pot is bedekt met wol,  
kan de draad worden doorgeknipt en vast-
gelijmd aan de bovenzijde.

Stap 4
Knip een strookje uit wit linnen en druk hier 
de stempel op. Deze stempels zijn verkrijg-
baar bij hobbywinkels, maar ook bij bijvoor-
beeld Action of Kruidvat. Gebruik watervaste 
inkt, want deze droogt snel en vlekt niet.

Stap 5
Trek aan de randen een paar draadjes uit het 
linnen, zo krijgt het strookje een speels 
ogend rafelige rand rondom.

Stap 6
Neem een stukje draad van de wol. Vouw 
het bovenste deel van het linnen dubbel  
en plaats het draad tussen het gevouwen 
linnen. 

Stap 7
Maak deze vouw vast met een knoop, een 
splitpen (in dit geval met een hartje erop) of 
een kleine veiligheidsspeld. Leg een strik in 
de wollen draad. Je zou eventueel een  
bedeltje aan het draad kunnen hangen als 
extra versiering. 

Stap 8
Het windlichtje is klaar voor gebruik. Je zou 
verschillende kleuren en formaten bij elkaar 
kunnen zetten voor een speels effect.

WORKSHOP 
• 3 •

3

5

1

7

4

6

2

8



NOORDERLAND

KNUTSELTIJD

NOORDERLAND 75

    Is de jam 
al op

Benodigdheden
•  Een jampotje of ander  

conserveerpotje 
•  Dubbelzijdige tissue-tape 
•  Wol 
• Lijm 
• Wit linnen 
• Stempels 
•  Watervaste inkt (Stazon of 

Ranger Archival inkt bijvoor-
beeld) 

•   Knoop- of siersplitpennen 
of veiligheidsspeldje 

•  Eventueel lint en een klein 
 bedeltje

•  Waxinelichtjes (veiliger zijn 
   uiteraard de elektrische 
   waxinelichtjes)

Je kent 't wel: het nieuwe jaar is van start, tijd voor 
een grote schoonmaak. Maar wacht, gooi niet alles 
zomaar weg. Van die bewaarde jampotjes kun je 
de leukste windlichtjes maken. Mocht 't kwaad al 
geschied? Wip dan eens langs bij de 
kringloopwinkel. Daar vind je vaak de leukste 
vaasjes, potjes en glaasjes.
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Tien jaar geleden begon Anita Weerman met 
haar Weerhuisje. ‘Ik knutselde altijd al heel 
erg graag en na verloop van tijd kreeg ik 
de tip om daar iets mee te doen. In een 
klein gedeelte van het schuurtje begon 
Anita dingetjes te maken en langzaam 
groeide haar “creatieve collectie”. ‘Het 
liep na een tijdje zo goed dat zelfs de kip-
pen en vogels in de volière moesten wijken, 
zodat de atelierwinkel kon worden uitgebreid.’ 
Het assortiment bestaat uit grotendeels hand-
gemaakte woondecoraties, cadeauartikelen en 
gerestylede meubels. De verkoop verloopt via 
een webwinkel, aan huis en af en toe staat 
Anita met haar spulletjes op een markt. Naast 
haar eigen knutselwerk geeft Anita ook work-
shops, onder meer in het maken van memo-
borden, notitieboeken, handletteren, haken  
en macramé. Nieuwsgierig? Kijk voor meer 
informatie op hetweerhuisje.nl. 
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Anita  
Weerman


