
Handleiding DIY Pakket

Drinking Wine Feeling
Fine - String Art

Deze handleiding is gemaakt voor het DIY Pakket “Drinking Wine
Feeling Fine” van The DIY Store. We hebben ons best gedaan om het
stappenplan zo simpel mogelijk te houden. Mocht je vragen
hebben of kom je ergens niet uit, neem dan gerust contact op via
whatsapp of via mail. We zullen je zsm beantwoorden!

T: +316 83718710 M: info@thediystore.nl https://thediystore.nl
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Belangrijk
Wat leuk dat je een DIY pakket hebt gekocht bij The DIY Store! Voordat
je begint willen we je nog wijzen op een aantal punten waaraan je
moet denken tijdens het maken van jouw string-art. Hieronder
hebben we ze allemaal voor je op een rijtje gezet:

Check of het pakket compleet is met onderstaande checklist.
Hoewel we zelf gebruik maken van een checklist om de
pakketten in te pakken, is er een kans dat we iets zijn vergeten.
Mocht dit het geval zijn, neem dan direct contact met ons op.
Werk op een platte ondergrond, het liefst op een tafel of op een
keukenblad. Leg een handdoek of theedoek onder de plank,
zodat de ondergrond onbeschadigd blijft.
Bij het leggen van een knoop om de eerste spijker, moet je altijd
een dubbele knoop gebruiken. Ook bij het knopen van de garen.
Zo blijft alles stevig zitten.
We hebben voldoende garen toegevoegd. Als het een keertje
mis gaat, kun je een stuk afknippen en opnieuw proberen.
Probeer zoveel mogelijk de patronen te volgen, maar wees
gerust als je eens een spijker afwijkt. Dit zal voor het
eindresultaat minimaal te zien zijn.
Wij denken graag aan de natuur, daarom is deze handleiding
alleen digitaal verkrijgbaar. Je kan deze handleiding natuurlijk
altijd zelf uitprinten.

Alright, you’re ready to go. Wij vinden het prettig om onze telefoon op
vliegtuigstand te zetten en offline te zijn tijdens het DIY’en. Het is zeker
een aanrader!

Have fun & enjoy!
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Checklist
Wat zit er in het DIY pakket?

Template
Plank
200 spijkers
23 meter lichtrode garen
23 meter donkerrode garen
3 meter witte garen
7 meter groene garen
5 meter zwarte garen

Wat heb ik zelf nodig?
Hamer
Theedoek
Schaar
Plakband
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Stappenplan
Alles gelezen? Dan kan je beginnen. Het stappenplan is ingedeeld in
verschillende hoofdstukken. De hoofdstukken staan in volgorde.

Spijkers aanbrengen in het hout

1. Plak de papieren template op het
hout
Gebruik hiervoor plakband in alle vier
de hoeken.

2. Sla de spijkers in het hout
Sla de spijkers voor de helft door het
papier, in het hout op de aangegeven
puntjes.

3. Verwijder de template
Verwijder het papier door dit recht
omhoog te trekken.

4. Verwijder de achtergebleven
restjes papier
Je kan hiervoor je vingers of een
schaar gebruiken. Pas op dat je het
hout niet beschadigd.
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De donkerrode garen
De donkerrode garen kunnen in eerste instantie best pittig zijn. Neem de tijd om
dit goed te doen, dan wordt de rest een makkie!

1. Leg een dubbele knoop
Begin bij het aangegeven punt, door
het draad te knopen om de spijker.

2. Laat het uiteinde voor nu nog heel
en knip deze dus nog niet af!

3. Volg het bovenstaande patroon
Volg het aangegeven patroon voor de
eerste laag.

4. Uitkomst stap 3
Als je het patroon hebt gevolgd, ziet
het er uit zoals op de foto.

5. Volg het bovenstaande patroon
Volg het aangegeven patroon. Dit is de
buitenrand van het donkerrode garen.

6.  Knoop met een dubbele knoop af
En knip vervolgens de overgebleven
garen af.
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7. Leg een dubbele knoop
Begin bij het aangegeven punt, door
het draad te knopen om de spijker.

8. Zorg dat de knoop boven de andere
garen valt
Vanaf nu begint het echte werk ;)

9. Volg het bovenstaande patroon
De eerste spijker waar je de garen
omheen wikkelt, is de spijker waar je
NR 1 op het blad zag staan (15e
spijker). Volg de nummers. Sla de
garen 1x om elke spijker.

10. Dit patroon herhaal je tot je bij het
punt in stap 11 bent
Als je recht voor het patroon zit, moet
het draad altijd links om de spijker
heen slaan.

11. Vanaf dit punt ga je dubbel om de
bovenste spijker heen
Dus: 2x om de bovenste spijker heen
en maar 1x om de onderste spijker.

12. Herhaal dit voor 5 spijkers achter
elkaar.
Als het goed is zal het er zo uit komen
te zien.
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13. Volg het bovenstaande patroon
voor de volgende 13 spijkers
Nu moet je weer 1x om de bovenste
spijker heen en 1x om de onderste
spijker.

14. Dat ziet er zo uit!
In de volgende stap zal er weer dubbel
gewikkelt worden om de voorste
spijker.

15. Ga voor de aankomende 4 spijkers
dubbel om de voorliggende spijker
Herhaal dus het patroon wat eerder is
benoemd.

16. De volgende 8 spijkers mogen
weer enkel gewikkelt worden.
Zie bovenstaande foto’s voor hoe het
er tot zover uit moet zien.

17. Voer het bovenstaande patroon uit
Dit is voor de aankomende 8 spijkers.
In de tekening het eindpunt aangeduid
met een donkerrood rondje.

18. We’re almost done!
De volgende 4 spijkers moeten weer
dubbel, zoals de eerder genoemde
methode.
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19. Herhaal het bovenstaande
patroon
Dit is voor de aankomende 4 spijkers.
In de tekening het eindpunt aangeduid
met een donkerrood rondje.

20. De laatste twee spijkers mogen
enkel
Hierna kan je bij de laatste spijker een
dubbele knoop leggen. Knip de
uiteindes af.
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De licht rode garen
Goed bezig! Dit wordt een stuk makkelijker, omdat je dezelfde techniek gebruikt
als bij de donkerrode garen. Let’s go!

1. Leg een dubbele knoop
Begin bij het aangegeven punt, door
het draad te knopen om de spijker.

2. Bovenop donkerrood garen
Zoals je kan zien maak je het patroon
bovenop het donkerrode garen. Leg
een dubbele knoop en knip de
uiteinden nog niet af.

3. Volg het bovenstaande patroon 4. Knoop met een dubbele knoop af
Knoop af rondom de start spijker en
knip vervolgens de overgebleven
garen af.
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5. Leg een dubbele knoop
Begin bij het aangegeven punt. Leg
een dubbele knoop om de spijker. Nu
kunnen we beginnen aan de tweede
laag van het wijnglas met het licht
rode garen.

6. Volg het bovenstaande patroon
De eerste spijker waar je de garen
omheen wikkelt is de 11de spijker. Het
garen enkel om de spijker heen
draaien. Volg de nummers en zet door
tot punt 7.

7. Volg het bovenstaande patroon
Volg het aangegeven patroon en
knoop af op de spijker met de dubbele
rand (blauw). Opnieuw zoals bij het
donkere rode garen zijn er een aantal
spijkers waarbij: 2x om de bovenste
spijker heen en maar 1x om de
onderste spijker.

8. Foto van het eindresultaat
Als het goed is zal het er als volgt uit
komen te zien.
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De witte garen
Nu gaan we het wijnglas afmaken met het witte garen. Dit is een stuk
gemakkelijker dan de vorige twee kleuren!

1. Leg een dubbele knoop
Begin bij het aangegeven punt, door
het draad te knopen om de spijker.
Links boven in.

2. Foto van de dubbele knoop.

3. Volg het bovenstaande patroon
Draai het garen om 2 spijkers en ga er
dan 1 vooruit en weer terug 2 spijkers.

4. Blijf dit uitvoeren tot stap 5
Als het goed is zal het patroon bij
plaatje 3, er als bovenstaande foto uit
gaan zien. Volg de rand van het
wijnglas tot en met de onderkant, stap
5.
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5. Volg het bovenstaande patroon
Dit is een andere techniek dan uit stap
3. Hier zul je enkel om elke spijker heen
draaien ipv dubbel.

6. Volg het bovenstaande patroon
Als het goed is zal het er als volgt uit
gaan zien.

7. Enkel patroon, maar dan terug
Vervolgens ga je op dezelfde weg
terug met een enkele draai om elke
spijker, zoals bovenstaande patroon.

8. Foto van patroon
Als het goed is zal het er als volgt uit
gaan zien.

9. Herhaal vervolgens het patroon uit
stap 3
En maak het wijnglas af tot aan het
beginpunt.

10. Knoop af op rondom dezelfde
spijker als het beginpunt
Leg een dubbele knoop. Knip
vervolgens het einde af.
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De groene garen
Voor de groene delen gaan we 3 lagen van garen spannen.

1. Leg een dubbele knoop bij de spijker
links bovenin.
Begin bij het aangegeven punt, door
het draad te knopen om de spijker.
Gebruik altijd een dubbele knoop.

2. Foto patroon eerste laag
Volg het patroon zoals hierboven is
weergeven. Dit is de eerste laag.

3. Volg het bovenstaande patroon
Volg het patroon. Dit is de tweede
laag.

4. Foto van de tweede laag
Als het goed is zal het er als volgt
uitzien.

5. Volg het bovenstaande patroon
Volg het patroon. Dit is de derde laag.
Knoop af bij de gele (dubbele)
omlijnde spijker.

6. Foto van de derde laag
Als het goed is zal het er als volgt
uitzien.
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7. Volg het bovenstaande patroon.
Start waar je geëindigd bent. Volg het
aangegeven patroon. Dit is de
buitenrand van het groene patroon.

8. Foto van de buitenrand.
Draai de garens enkel om elke spijker
totdat je geheel rond bent geweest.

9. Dubbele knoop en volg het patroon
Start bij dit beginpunt door het groene
garen om deze spijker heen te knopen.
Opnieuw een dubbele knoop
gebruiken.

10. Zigzag de eerste laag
Zigzag de eerste laag zoals
bovenstaande patroon laat zien.

11. Zigzag de eerste laag
Als het goed is zal het er als volgt uit
komen te zien.

12. Volg het patroon voor de tweede
laag
Volg het patroon terug.
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13. Volg het patroon voor de
buitenrand
Volg het patroon.

14. Eindresultaat
Als het goed is zal het er zo uit komen
te zien.
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De zwarte garen
You’re almost there. We gaan nu het label van de wijnfles maken met de zwarte garen. Dit is
het laatste onderdeel van de string art.

1. Leg een dubbele knoop en volg het
patroon (laag 1)
Begin bij het aangegeven punt (cirkel).
Leg een dubbele knoop en volg
bovenstaande patroon. Dit is de eerste
laag.

2. Volg het bovenstaande patroon
(laag 2)
Volg het patroon. Dit is de tweede
laag.

2. Volg het bovenstaande patroon
(laag 3)
Volg het patroon. Dit is de derde laag.

6. Foto van de derde laag.
Als het goed is zal het er zo uit komen
te zien.

7. Volg het bovenstaande patroon 8. Foto van het eindresultaat van het
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voor de buitenrand.
Volg het patroon. Dit is de buitenrand
van het zwarte gedeelte.

zwarte gedeelte.
Als het goed is zal het er zo uit komen
te zien.

9. Haakje met spijkers
Sla het haakje met spijkers in het
midden van de plank aan de
achterzijde.

10.Klaar
Ophangen maar! Geniet van het
eindresultaat en deel het met ons op
social media.
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