
In het pakketje zitten:

-3 losse repen
-1 labeltje
-1 vierkant stukje met inkepingen
-2 ‘ringetjes’

Hoe maak ik de hanger om mijn lisdodden veilig 
thuis te krijgen?

Lisdoddelint > Hoe maak ik de hanger?

In het papieren zakje zitten alle benodigdheden om een hanger te ma-
ken. Hoe zet je deze in elkaar? 
Heel eenvoudig! En je hebt geen gereedschap of iets anders nodig. 
Alleen je hoofd en handen!



stap 1.
Neem het vierkantje.

stap 2. 
Neem een losse reep, en rijg 
deze in een schuine inkeping, 
en de inkeping die er tegen-
over ligt. 

stap 3. 
Neem de tweede losse reep 
en rijg die door de andere 
schuine inkeping en die er 
tegenover ligt. 

stap 4. 
Neem de derde (laatste) reep 
en rijg die door de rechte 
inkeping, en de inkeping die 
er tegenover ligt.  



Nu heb je een soort van ‘spin’. 

stap 5. 
Neem de spin en laat alle losse repen 
hangen. Zorg ervoor dat ze allemaal onge-
veer even lang zijn. 

stap 6.
Neem de losse repen aan de onderkant 
tesamen en leg ze netjes op elkaaar. 
Je ziet dat er inkepingen in zijn, en 
die passen precies op elkaar. 

stap 7. 
Neem een los ‘ringetje’ en haal dat 
door die inkepingen. 



stap 8.
Haal het door alle inkepingen. 

stap 9. Haal het ene uiteinde, door het andere; hiermee maak je het 
ringetje mee vast.

stap 10.
Nu willen we er nog een ‘ringetje’ aan maken, omdat het dan handiger 
ophangen is. 
Neem het 2e ‘ringetje’, en haal het door het oogje van de andere. 



stap 11.
Haal het ene uiteinde door het andere. En trek het aan.
Hiermee trek het je vast. 

stap 12.
Neem het labeltje, en een reep. Leg het deel van het labeltje met het 
t-vormpje, achter de reep. 



stap 13. 
Het ‘t-stukje’ moet door het 
sleufje. 

Let op: houd het labeltje zo, 
dat je als de hanger hangt, het 
labeltje kunt lezen. Dus dat 
het niet op de kop hangt, of 
achterstevoren. Hierbij moet je een beetje ‘frotten’,  

maar daarmee zit ie ook goed vast!



stap 14. 
Houd de hele hanger vast aan het oogje, en kijk of alles een beetje 
in evenwicht hangt, en het vierkantje onder ‘recht’ hangt. 

stap 15. 
De pot met lisdodden kan erin! Zo kun je de lisdodden veilig thuis 
krijgen. 

Als je de lisdodden eruit hebt gehaald, kun je een andere pot erin-
hange, en de hanger nog een keer gebruiken!


