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Benodigdheden : fijne papierschaar/ priknaald/eyeletjes/ paperclips/fijn scherp cuttermesje/tandenstoker/ pincet/papieren
stofprint/sneldrogende houtlijm/satijnvernis
Knip de gewenste driehoekige mal uit stevig karton (groot voor herenparaplu/ middelmaat voor damesparaplu en kleintje voor
kinderparapluutje. De 2 overige templates zijn voor een opgeplooide paraplu en voor een gesloten wandelstok - paraplu
Met behulp van de driehoekige mal teken je op de achterzijde van een stofprintje 8 keer de vorm over met een fijn potlood.
Knip deze acht delen nauwkeurig uit.
Plooi de korte zijde van elk deel (bovenkant) +/- 2 mm naar binnen en lijm deze naad met sneldrogende houtlijm
Vb. Pattex Houtlijm Express D2)
( Nu kan je een fantasie aanbrengen op elk deel zoals bvb een kantje of een bloemenborder of een reepje in een contrasterende kleur enz.. )
Plooi dan elk deel dubbel vanuit het midden van de naad naar de punt. (Let goed op dat er geen witte randjes zichtbaar zijn (eventueel
recht bijknippen)
Leg de acht delen op elkaar en knip de punten op gelijke lengte. Lijm nu de zijkanten met zeer weinig lijm en een tandenstoker dicht. Als je
teveel lijm gebruikt zit het driehoekje dicht en kan je het later niet meer “openzetten” bij het in vorm brengen van het parapluutje.
Knip een bamboehouten satéprikker in delen van +/- 8 cm en maak er een fijne punt aan langs de onderkant
Presenteer aan de onderzijde het kleine eyeletje met de grote rand naar boven en zet daar een potloodstreepje
Presenteer een voorgevouwen “stofdeeltje” met zijn langste zijde op het stokje en zet dan aan de bovenzijde ook een potloodstreepje
Knip de rest van de satéprikker weg
Met een cuttermesje maak je nu 4 tot 6 inkervingen aan de bovenzijde van de satéprikker en met de priknaald maak je een gaatje voor het
handvat
Het handvat kan je knippen uit paperclips (uit 1 paperclip maak ik een groot handvat, een kleiner en een heel kleintje )
Doe lijm aan het lange uiteinde van het handvat en lijm het vast tussen de inkervingen van de satéprikker, doe ook lijm aan de buitenzijde
van de inkervingen en schuif het grote eyeletje erover met zijn smalste deel naar onderen .
Alternatieven voor de paperclip zijn bvb kerstballenhangers/ pitriet dat je vochtig maakt en in vorm buigt en dan goed laat drogen/
speciale tandenstokers met ingekerfde versierde kop / of je laat de satéprikker +/- 1 cm langer en vijl het uiteinde rond of zet er een klein
pareltje op / of knip een deel van de stof tot een fijn reepje en maak een lus enz…
Neem nu een restje van de “stof” en knip een reepje van 2 tot3 cm breed en de lengte = van rand eyelet tot potloodstreepje aan de punt
van de satéprikker. Lijm dit rond het stokje en de onderkant van het handvat eyeletje. Zo zit het handvatje goed vast.
Vervolgens lijm je de acht driehoekige delen rond het stokje tot net onder de rand van het handvat eyeletje en tenslotte lijm je het kleine
eyeletje onderaan met zijn brede rand tot net tegen de stofpunten en het smalle deel naar de punt.
Maak meerdere parapluutjes tegelijk en lijm de acht delen telkens per 2 of 3 op het stokje en laat ze goed drogen alvorens de volgende
delen te lijmen.
Als het hele parapluutje goed droog is kan je het met behulp van een pincet of tandenstoker mooi in vorm brengen.
Je kan dan ook de onderkanten voorzichtig dichtplooien en een half gesloten parapluutje maken door er op 2/3 van de hoogte een lintje
rond aan te brengen en een strikje of bloemetje etc.
Tenslotte het hele parapluutje vernissen met een heel dunne laag satijnvernis. De onderstaande modellen dienen om een open paraplu te
maken. Succes
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