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Cadeautje van Doris Johnson.
door Diny

Je zegt wel eens wat, zo verging het mij dus. Tijdens een cursus van Doris Johnson in 
Wolfheze zag ik een piep klein draakje. Ik zeg tegen Doris, dit vind ik wel het 
allermooiste dat erbij is. Het is als een groot compliment bedoeld en verder zit er ook 
niets achter. Diegene die haar werk kennen weten dat ze een begenadigd vlechter is, 
alles uitprobeert en ook nog voor elkaar krijgt. Dus een compliment voor het draakje 
en voor al het andere werk wat er ligt, hangt en staat.  
Maar voor ik het in de gaten heb ligt het draakje in mijn hand, een schattig super 
klein draakje. 
Dit draakje heb ik geprobeerd na te maken en dat lukte ook wel ,alleen is het wel een 
super moeder geworden van het mini draakje van Doris.
Hier volgt de beschrijving, zoals ik het heb gedaan.

Nodig: 
een bosje lang middel dik stro (geweekt)
1 tarwe aar
stevig ijzerdraad 30cm
2 spelden voor de ogen

Begin bij de staart, dit is een zweepslagvlecht, na de staart wordt het lichaam ge-
vlochten met een spiraalvlecht en de nek en de kop zijn ook gemaakt met de spiraal-
vlecht.
-Bind 8 halmen om een ijzer (ijzerdraad eerst in een halm doen) en vlecht ongeveer 
12cm in de zweepslagtechniek, zorg in ieder geval dat er nog genoeg lengte is om 
een begin te maken met de spiraalvlecht.
-Het Lichaam wordt gevlochten met 6, dus je laat 2 halmen liggen, hier doe je niets 
mee en kunnen later weg worden geknipt. Vlecht 6 tot 7 keer rond en laat de vlecht 
steeds breder worden. Ga nu langzaam steeds smaller vlechten zodat er een mooi 
rond lichaam ontstaat. 
-Dan de Nek, hiervoor door vlechten  in de zelfde techniek, maar dan zo dicht moge-
lijk om het ijzerdaad, vlecht zolang door tot de nek de gewenste lengte heeft.
-De Kop, de nek gaat over in de kop, dus ook zo dicht als mogelijk rond het ijzer-
draad vlechten.

-Afwerken; steek met een naald de uiteinden terug in het vlechtwerk, buig de staart, 
de nek en de kop in model.  Knip nu het ijzerdraad af, niet eerder knippen want dan 
verdwijnt het in het vlechtwerk bij het buigen. Zorg dat het draakje goed zit en niet 
omvalt.
De aar op de kop en nek plakken en de spelden er in steken.  

Gebruik voor de staart en de kam ook eens gekleurd stro, dan wordt het een mooi 
gekleurd draakje. 
En als je heel, heel dun stro gebruikt wordt hij net zo mini als het draakje van Doris.
Veel succes!


