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9 vlecht met tarwe halmen

 -bind 9 halmen net onder de aar stevig samen
-leg 4 halmen links en 5 halmen rechts. 
-*til de 2e van rechts op en leg de buitenste er 
onderdoor naar de binnenkant van de linker groep . 
leg de 2e halm weer neer, dit is nu de buitenste. 
-*til de 2e halm van links op en leg de buitenste er onderdoor 
naar de binnenkant van de rechter groep en leg de 2e halm 
weer neer, dit is nu de buitenste.
-herhaal *, zie tekening 1 en 2
Maak de vlecht zo lang mogelijk en bind de uit einden samen.

tekening 1 tekening 2 

4 vlecht, muizentrapje

-bind 4 halmen samen 
-leg ze noord - oost - zuid - west
-leg noord naar zuid - zuid naar noord
-leg oost naar west - west naar oost
-zorg ervoor dat de halmen naast elkaar blijven 
en niet kruizen over het midden
Maak de 4 vlechtjes net zolang als de 9 vlecht  
-bind de uit einden bij elkaar

noord

zuid

west oost
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op tillen



De kersthanger op de foto heeft twee 3 vlechtjes.  
Een 3 vlecht behoeft waarschijnlijk geen uitleg, maar voor degene die twijfelen of ze het nog weten...

3 vlecht 
Bind 3 halmen samen 
leg 2 halmen rechts en 1 halm links
*leg 1 over 2 naar de binnenkant naast 3 
doe nu hetzelfde aan de linker kant leg 3 over 1 naast 2*
* herhalen 
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Afwerking  
Bind de 9 vlecht bij elkaar, leg de 1ste binding op de laatste en bind deze stevig op elkaar 
Vorm hier een rondje van 
Doe hetzelfde met de 3 of 4 vlechtjes
Bind de vlechten bij elkaar zodat aan elke kant van de 9 vlecht een 3/4 vlecht zit
Stevig samenbinden 
Buig alle vlechtjes mooi rond, zet er eventueel iets ronds in bv een beker met dezelfde grote.
Zolang het stro nog nat is kun je het buigen als het droog is niet meer.
Hang een kerstballetje of belletje in de 9 vlecht en bind een lintje om de vlechten net boven de aren.
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