
halmen anders niet door de combine kunnen. Om te vlech-
ten hebben we juist zo lang mogelijke halmen nodig.

Ongeveer eind juli wordt de tarwe met de hand gesneden 
en in de schuur te drogen gehangen of gelegd.

Wanneer de tarwe goed droog is moet ze “geschoond” wor-
den. De halm wordt dan net boven het eerste bobbeltje – 
knoop– afgeknipt. Nu kunnen we de tarwe gaan sorteren. 
We kijken naar de dikte van de halmen (belangrijk voor 
bijvoorbeeld spiraalvlechtwerk) of we kijken naar de leng-
te van de aren (belangrijk voor bijvoorbeeld de tienvlecht). 
Als de tarwe gesorteerd is, gaat het ongeveer 2 uur in een 
lauwwarm bad. De tarwe is nu lekker soepel en gebruiks-
klaar. Om ervoor te zorgen dat de tarwe tijdens het verwer-
ken niet opdroogt en uiteindelijk breekt, houden we het 
vochtig in een goed natte handdoek. Het is een hele leuke 
hobby en niet duur!

Hoe kom je aan goed stro? Als je een biologische boer in je 
buurt hebt, kun je daar zo rond half juli vragen of je wat 
stro mag snijden (de halmen mogen nog niet gebogen zijn). 
En anders kun je het vinden in de betere hobbyzaken of 
droogbloemenwinkels.

In het verleden werden er door stro te vlechten allerlei figu-
ren gemaakt met een religieuze betekenis. De heidenen 
kenden een graangodin. Van de laatste halmen van de tar-
weoogst werd een pop gevlochten en die kreeg een ere-
plaats in huis, met als bedoeling een jaar later weer een 
goede oogst te hebben.

Verder kennen we veel traditionele figuren (uit bepaalde 
streken ook verbonden met bijvoorbeeld een oogstfeest). 
Vooral in Engeland kom je veel van deze figuren tegen. 
Duitsland is bekend om zijn prachtige strosterren. En Zwit-
serland om zijn fijn strowerk (bloemen en sieraden). 

In het kort wil ik iets vertellen over de weg die het tarwe-
zaadje aflegt totdat de tarwe gebruiksklaar is om te vlech-
ten. In principe kan zowel zomer- als wintertarwe gebruikt 
worden. Meestal wordt zomertarwe gebruikt omdat dit 
minder stug is. In februari wordt de tarwe gezaaid. Voorlo-
pig krijgt de tarwe die we gebruiken om te vlechten dezelf-
de behandeling als de andere tarwe, dat betekent eind mei/
begin juni een bespuiting tegen luizen en meeldauw (een 
schimmel). Er is echter een verschil: de tarwe om te vlech-
ten wordt niet bespoten met CCC (cycocel), een halmver-
korter. Voor de andere tarwe is dit nodig, omdat de lange 

DIY

Strovlechten
Tekst: Wilma van Damme

Tarwe kennen we allemaal. Het komt dagelijks bij ons op 
tafel in velerlei variaties. Maar je kunt met tarwe ook iets 
heel leuks doen, namelijk strovlechten. Allerlei mogelijke 
vormen kun je maken met slechts een klein aantal basis-
technieken.
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Hartje van stro
Graag wil ik met jullie een hartje maken 
dat bestaat uit twee visgraatvlechten en 
twee bosjes met aren.

Oefen de visgraatvlecht totdat u een mooie vlecht kunt ma-
ken met een regelmatig patroon. De vlecht zal smal begin-
nen en verderop steeds breder worden, omdat de halmen 
daar dikker worden.

Benodigdheden
28 middeldikke halmen met aar, schaar, binddraad, leuk 
lintje (50 cm) voor een strik.

Werkwijze
Bind 9 halmen heel strak samen vlak onder de aren (sla je 
touwtje twee keer om de aren heen, strak aantrekken en 
vastbinden).

Leg het bosje voor u op de tafel, met de aren van u af. 
Spreid de halmen, 4 links en 5 rechts. Houd steeds een 
hoek van 90 graden tussen deze twee bundels.

1. Buig (met de linkerhand) de tweede halm van rechts om-
hoog tot hij recht naar het plafond wijst (zie figuur 1).

2. Vouw (met de rechterhand) de buitenste halm van rechts 
naar de binnenkant van de linkerbundel, onder de rechtop-
staande halm langs (zie figuur 2).

3. Leg de opgetilde halm weer neer op zijn oude plaats. 
Deze is nu de buitenste rechts geworden (zie figuur 3a).

4. Buig (met de rechterhand) de tweede halm van links om-
hoog.

5. Vouw (met de linkerhand) de buitenste halm van links 
naar de binnenkant van de rechter bundel, onder de recht-
opstaande halm langs.

6. Leg de opgetilde halm weer neer op zijn oude plaats. 
Deze is nu de buitenste links geworden (zie figuur 3b).

Herhaal steeds stap 1 tot en met 6. Doe dat tot het gevloch-
ten stuk iets langer is dan de strootjes waar je mee aan het 
vlechten bent. Bind daarna de strootjes stevig vast net on-
der het gevlochten stuk. (zie figuur 4b)

Maak nog een visgraatvlecht op dezelfde manier.
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Nu gaan we de twee visgraatvlechten samenvoegen.

Bind de twee vlechten aan elkaar vast op de plaats van bin-
ding B met de mooie kanten op elkaar (zie figuur 4 en 5).

Bind alle strootjes 8 cm verder nog een keer aan elkaar 
vast, binding C (zie figuur 5).

Knip de overgebleven uiteinden tot een punt.

4 5

6

Bind de bindingen A aan weerskanten tegen binding C aan 
(zie figuur 6).
Maak twee bosjes met 5 aren en bind de bosjes net onder 
de aren goed vast.

Bind een bosje aan de voor- en de achterkant van het hartje 
vast bij binding A en B (zie figuur 6).

Daarna kunt u met het lint een strik maken rond binding A.
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