Wat is een dromenvanger ?
De Ojibweg geloven dat het zelf maken en ophangen van een
dromenvanger boven het bed nare dromen weert.
Eeuwenlang al maken ouders dromenvangers om boven het bedje of
draagwieg van hun kinderen te hangen. Men gaat ervan uit dat de hemel
doorweekt is met dromen, goede dromen, maar ook slechte dromen.
Tijdens de nacht worden de slechte dromen gevangen in het web en
volgens de overlevering glijden ze er dan in de morgen af en drogen ze op
in de ochtendzon. Goede dromen kunnen ongehinderd hun doorgang in het
centrum van de dromenvanger vinden en treden daarmee het leven binnen
van de dromer.

Benodigdheden
Buigbare tak of losse takken of houten metalen of plastic ring of papierenbordje
Touw: Katoen of wol, wit of gekleurd of bindtouw
Versiering: veren, kralen materiaal uit de natuur, lint, leer.
Schaar, dikke naald, spijker evt. lijm en verf
Een YouTube Filmpje (niet gemaakt door Speelstad) Als je een tak gebruikt hoef je die niet te
omwikkelen met wol zoals in het filmpje Link: https://youtu.be/sDgn6gLo348

De dromenvanger :
Om de dromenvanger te versieren kun je gebruiken wat je zelf het mooiste vind.
Zelf maak ik hem het liefst van spullen uit die je vind in de natuur.
Bijv. vogelveertjes een mooi blad dat je laat drogen een mooi steentje dat je vindt of
schepjes met een gat erin een stukje boomschors. Als je het leuk vind kun je dit
combineren met kralen die je hebt liggen maar we beginnen met een tak.
Dromenvanger 1
Dit is de moeilijkste maar wel een hele mooie
Ga op zoek een goed buigbare tak bijv. van een treurwilg of gewone wilg maak daar
een cirkel van, je kan het schors er af halen maar dat is niet nodig.

Neem je draad en knoop het aan de tak
vast zorg dat je draad lang genoeg is, als
hij toch te kort is hij kun je er altijd een
nieuwe draad vast aan knopen.
Zie de voorbeelden hier onder.

Speelstad 2020 Digi-stad

Kralen invoegen

Laat een klein rond gat open en
knop de draad vast en knip hem
af.
Nu kan het versieren beginnen je
kunt onderaan de dromenvanger touwtjes binden en hier
kralen of veren aan vast maken.
Je kunt als je verf hebt kleine
versieringen aanbrengen op de
tak. Of dingetjes er op plakken.
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Hieronder wat voorbeelden.

Dromenvanger 2:
Zoals je hier onder ziet hoeft je dromenvanger niet altijd rond te zijn

Bladeren tussen een boek laten
drogen en dan schilderen is
een leuk idee. Prik er
voorzichtig een gaatje in of
maak het touw aan het
steeltje vast
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Dromenvanger 3
Dit is een eenvoudige manier voor als het knopen niet lukt.
In plaats van gekleurde veren kun natuurlijk ook zelf opzoek gaan naar veren.
ook bladeren tussen een boek laten drogen en dan schilderen is een leuk idee

Dromenvanger 4

Knoop stokjes aan elkaar en span er draad tussen bijv. met kralen.
Hebben jullie in de tuin ook van de echte Zeeuwse kei? Ik wel en maakte kralen voor
mijn dromenvanger. Maak kleine rondjes en prik er een gaatje in en laat ze drogen.
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Dromenvanger 5

Dromenvanger 6

We hopen dat jullie genoeg ideeën opgedaan
hebben om een prachtige dromenvanger te
maken veel knutsel plezier. Groetjes uit de
online knutseltent die staat in Digi-stad

Dromenvanger 7
Op een stukje karton kun je en
tekening maken en deze in het
midden van de dromenvanger
vast maken. Prik met een naald
of spijker gaatjes in het karton
zodat je de draad door kunt
halen.
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