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Materialer
Reb
Til den viste størrelse har jeg brugt 2 meter 
naturreb med Ø 2 cm. Du kan også bruge 
macrame-reb, som er et blødere materiale.
Garnrester 
Træperler
Tape
Kraftigt pap

Sådan gør du
Læg rebet op i den størrelse og form, du 
ønsker og skær enderne over.

Sæt tape der, hvor enderne må flosse til.

Vikl nu garn i de ønskede farver rundt om 
hvert rebstykke. Start med at binde en 
stram knude, og vikl garnet tæt med en 
smule overlap hele vejen til den anden side. 
Hæft enderne godt. Gentag med de andre 
rebstykker.

Vikl rebenderne op, så de flosser.
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Læg rebstykkerne sammen, og bøj dem i den 
form du ønsker ovenpå et stykke kraftigt pap.

Tag de yderste rebstykker væk, og tegn en 
skabelon på papstykket omkring et af de 
midterste stykker.

Brug en kraftig og skarp kniv til at skære 
stykket ud og lim det rebstykke på med en 
limpistol, som du lavede skabelonen efter.

Lim nu de andre rebstykker på i den rigtige 
rækkefølge med limpistolen. Pres stykkerne 
rigtig godt samme, så de ikke gaber.
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Lav nu en lang, snoet snor i én af farverne du 
har brugt til regnbuen, og brug en stoppenål til 
at få snoren omkirng det yderste rebstykke.

Sæt træperler på snoren og bind en stram 
knude.

Regnbuen er nu færdig, og klar til at blive 
hængt op på væggen i børneværelset eller 
over puslebordet.

Lav eventuelt flere regnbuer i forskellige 
størrelser – det giver en god dynamik i 
insretningen, at der er flere af samme slags, 
men med små variationer.

God fornøjelse!

Kreativ med Finurligheder
Du kan finde mange flere DIY projekter på finurligheder.dk

Følg Finurligheder på @finurligheder.dk på Instagram og del gerne dine 
regnbuer på Instagram med #kreativmedfinurligheder – så er du med 

til at inspirere andre.

Billeder og tekst tilhører Finurligheder, og må kun bruges til privat brug. 
Ønsker du at dele eller gengve indholdet i denne opskrift, kontakt da 

Bettina på bettina@finurligheder.dk for tilladelse.


