KOKERTJE
Diny Gerding

-Lijm het grootste matje om de rondjes, maar laat ¼ deel vrij dit is de opening, valt
een gedeelte over elkaar heen ± 3cm. Lijm eerst 1 rondje vast, doe er heel voorzichtig een elastiekje om, zodat het goed op de plek blijft zitten en laten drogen.
Doe het 2e rondje pas als de eerste goed droog is.
Sluiting:
-Knip met de gatentang 2 gaatjes in het randje vilt van de flap die oversteekt,
6 cm van links en 6 cm van rechts.
-Neem een stuk papierlint van ± 70 cm doe het door de gaatjes en dubbel door de
houten kraal, leg het rond de koker en doe de kraal onder het lint door, leg nu een
knoop in het dubbele lint zodat de kraal op de plek blijft.

18,5 cm breed en Ø 8 cm
Nodig:
Stro om een matje te vlechten (alle strootjes even breed)
Vilt 1½ lapje
2 rondje van triplex doorsnee 7 cm dik 9mm
Houtlijm
Papierlint, ander koord of lint
Houten kraal voor sluiting
-Maak een matje voor het grootste lapje vilt, mag groter kan op maat geknipt worden .
-Een 2e matje voor de zijkanten, dit kan in een keer voor beide rondjes minimaal 15
cm bij 8 cm
-Knip het grootste matje op maat, rond om 1 cm kleiner dan het vilt. Lijm het matje
op het lapje vilt zo dat het vilt er aan elke kant 1 cm buiten steekt. Vouw deze om er
komt een rand van vilt aan de goede kant, op de hoeken schuin in knippen.
Vouw het matje rond een koker, om het in model te laten drogen (doe eerst een
stukje folie of alufolie om de koker, anders plakt het vilt aan de koker)
-Knip een rondje uit vilt van 9 cm doorsnee, lijm hier het rondje van triplex op en
vouw de randen om de zijkant van het hout. Als er vilt oversteek knip dit dan weg.
-Lijm aan de andere kant een rondje van het kleinste geweven matje (eventueel
eerst op papier lijmen of het matje insmeren met lijm en laten drogen)
-Laat het rondje goed drogen

