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STRIJK
KRALEN
KOORTS

Strijkkralen zijn geweldig! In dit boek 
vind je heel veel patronen en ideeën. 
Hopelijk krijg je zelf ook inspiratie 
om je eigen ontwerpen te maken. 
Laat ons op Instagram zien wat jij 
met strijkkralen hebt gemaakt en tag 
ons @moonuitgevers.

INHOUD
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 • Strijkkralen

 •  Strijkkralenbordjes

 •  Strijkijzer

 •  Strijkpapier of bakpapier

 •  Een pincet kan handig zijn, maar zonder lukt het ook

DIT 
HEB JE
NODIG
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Tips: Lag bursdagskort eller bursdagsinvitasjoner med al-
deren på kortet. Du kan tegne og skrive rundt, eller du kan 
lime på andre små perlefigurer som dekor. Tips: Lag burs-
dagskort eller bursdagsinvitasjoner med alderen på kortet. 
Du kan tegne og skrive rundt, eller du kan lime på andre 
små perlefigurer som dekor.

• In bijna elke speelgoed- of hobbywinkel kun je 
strijkkralen kopen. Er bestaan veel verschillende 
merken en die zijn allemaal even goed. Houd er wel 
rekening mee dat het niet handig is om verschillende 
merken door elkaar te mengen. De kralen kunnen 
verschillende afmetingen hebben en dus ongelijk 
smelten. Ook kunnen de kleuren per merk net iets 
anders zijn.

• Wij hebben strijkkralen van het formaat ’midi’ gebruikt 
(vijf millimeter in lengte en doorsnede), maar je kunt 
ook prima grotere of kleinere kralen gebruiken. Zorg 
er dan wel voor dat je ook een ander strijkkralenbord 
gebruikt.

• Als je één grote doos hebt met kralen in verschillende 
kleuren, is het handig om de kralen te sorteren. Doe ze 
per kleur in kleine bakjes of in een koffer met vakjes. 
Je kunt ook per kleur losse zakjes kopen.

• De meeste figuren in het boek zijn gemaakt op een 
vierkant strijkkralenbord, maar sommige figuren 
zijn gemaakt op een strijkkralenbordje in de vorm 
van een ster, hart of zeshoek. Je kunt aan het 
patroon zien welke vorm je nodig hebt. In de meeste 
speelgoedwinkels kun je sets met verschillende 
bordjes kopen die niet duur zijn.

• Maak zeker ook eens figuren van strijkkralen in een 
andere kleurcombinatie dan die van het patroon.

• Je kunt natuurlijk ook zelf figuren bedenken. Zoek 
een plaatje dat je mooi vindt, bijvoorbeeld van je 
lievelingsdier, pak je favoriete kleuren en leef je uit!

ENKELE  TIPS  
VOOR JE BEGINT
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• Het klopt dat jouw strijkkralenfiguren er anders 
uitzien dan de patronen in het boek. Dat komt 
doordat de patronen in spiegelbeeld staan. Je moet 
namelijk aan de bovenkant van de kralen strijken en 
je ontwerp omdraaien als dat is afgekoeld. Dan komt 
het helemaal goed. Houd je strijkkralenbord maar 
eens tegen een spiegel, dan zie je hoe je ontwerp 
eruitziet als het af is.

• Voor sommige ontwerpen, zoals sleutelringen of 
sieraden, heb je wat meer materiaal nodig. Bij elk 
ontwerp staat duidelijk wat je er allemaal  voor nodig 
hebt. Alles is in een hobbywinkel verkrijgbaar.

• Voor sommige ontwerpen heb je lijm nodig, zoals 
haarspeldjes, haarstrikjes of boekenleggers. Dan is 
het handig om een lijmpistool te gebruiken. Die lijm 
blijft namelijk veel beter zitten dan andere soorten 
lijm. Lijmpistolen zijn verkrijgbaar bij hobby- en 
ijzerwarenwinkels.

• Als je midden in een patroon een verkeerde 
strijkkraal hebt gebruikt, is het het handigst om die 
met een pincet weer weg te halen.

• Als je na het strijken van je ontwerp ontdekt dat je 
een verkeerde strijkkraal hebt gebruikt, kun je die 
meestal nog wel met een scherp mesje verwijderen. 
Snijd de kraal voorzichtig los, plaats een nieuwe kraal 
en strijk je ontwerp opnieuw.
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TIP: 
 Als je toevallig een 

klein reisstrijkijzer hebt, 
kun je dat ook heel 

goed gebruiken om je 
strijkkralen mee te 

strijken.

ZO STRIJK JE JE ONTWERP
Het strijken van de kralen lijkt het moeilijkst en het klopt ook 
wel dat je er steeds beter in wordt als je het vaker doet. 
Hieronder vind je alvast wat handige tips voordat je begint:

• Zorg ervoor dat er altijd een volwassene bij is als je de strijkkralen 
gaat strijken.

• Zet het strijkijzer op de middelste stand (ongeveer 180 graden  
als je strijkijzer een temperatuuraanduiding heeft). Zorg ervoor  
dat de stoomfunctie uit staat.

• Je kunt je ontwerp het beste op een harde ondergrond leggen, 
zoals een houten snijplank of iets dergelijks. Op die manier krijg  
je een mooi en gelijkmatig resultaat.

• Leg bak- of strijkpapier op je bordje met strijkkralen. Een wat 
kleiner stuk papier werkt vaak makkelijker dan een groot stuk 
papier. Je kunt het papier heel vaak opnieuw gebruiken.

• Strijk een aantal keer in ronde bewegingen over je ontwerp. Duw 
niet op het strijkijzer, maar laat het gewoon heen en weer glijden. 
Als de strijkkralen aan de bovenkant te plat worden, komt dat 
doordat je te hard op het strijkijzer duwt.

• Controleer regelmatig of de kralen al aan elkaar zijn gesmolten.  
Als je wit papier gebruikt, kun je dat goed zien. Na een tijdje 
kun je het papier een beetje lostrekken om te kijken, maar wees 
voorzichtig.

• Als je ziet dat de strijkkralen aan elkaar zijn gesmolten, is het slim 
om het strijkkralenbord omgekeerd neer te leggen totdat je figuur 
helemaal is afgekoeld. Laat het papier nog even zitten en leg iets 
zwaars op het bordje, zodat je ontwerp goed plat blijft liggen.  
Als je je figuur van het strijkkralenbord haalt terwijl die nog warm 
is, heb je kans dat hij kromtrekt.

• Als je kralenfiguur helemaal is afgekoeld, kun je het papier 
verwijderen en je ontwerp voorzichtig van het strijkkralenbord 
halen. Begin aan de zijkanten en werk naar het midden toe als het 
een groot figuur is.

• Om je ontwerp nog steviger te maken, kun je het ook nog 
omdraaien, er papier op leggen en de achterkant strijken. Hierdoor 
zal je figuur er wel iets anders uit komen te zien.

• Vergeet niet de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact te 
halen als je klaar bent!
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Maak met strijkkralen het hele 
alfabet van A tot Z. Gebruik 
je fantasie en leef je uit met 
 verschillende kleuren, stippen 
en strepen.

LETTERS

TIP: 
Maak alle letters van 

je naam van strijkkralen 
en hang ze op je 
slaapkamerdeur.
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TIP: 
Maak uitnodigingen voor een 

verjaardagsfeestje of een leuke 
verjaardagskaart. Dit doe je door de 

juiste leeftijd te maken van strijkkralen. 
Dan plak je het getal op een kaart en 
teken en schrijf je eromheen. Of plak 
er kleine figuurtjes bij ter decoratie. 

Het enige wat je nog nodig hebt 
zijn papier, een lijmpistool en 

stiften of kleurpotloden.
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CIJFERS
Tot hoe ver kun je tellen?
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Je kunt met strijkkralen allerlei   
soorten dieren maken: huisdieren,  
bosdieren, jungledieren, prehistorische 
dieren en fantasiedieren. Wat is jouw 
lievelingsdier?

DIEREN
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VARKENKAT
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PAARD SCHAAP
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KOE HOND
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KLEINE OLIFANT

GROTE OLIFANT

VOS
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LEEUWAAP
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KONIJN DINOSAURUS
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Vogels zijn meestal erg kleurrijk en 
hebben allerlei vormen en patronen. 
Wist je dat er meer dan 10.000 
vogelsoorten in de wereld zijn?

VOGELS
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KANARIE UIL

KUIKEN


