Jongleerstok van fietsband/binnenband

Voor het knutselen van één devil stick, jongleerstok, heb je nodig : twee ronde stokken met een doorsnee
van 1 cm en 40 cm lang,1 ronde stok van 1 cm doorsnee en 45 cm lang, 2 fietsbanden / binnenbanden
(oude bij de fietsenmaker), pakpapier goud (glanzend), zilver of gekleurd lint, electra tape in 2 kleuren,
een nietmachine met lange nietjes, alleslijm of houtlijm.

1. Neem de stok van 45 cm en smeer deze in met lijm en omwikkel deze met een strook (glanzend)
pakpapier of lint.
2. Knip een lange rechte strook van ongeveer 1 cm breed van de fietsband. Niet hem vast aan één van
de uiteinden. Wikkel hem met een tussenruimte van ook ongeveer 1cm om de stok. Je blijft het
glanzende pakpapier (of lint) dus nog zien. Niet het einde weer vast.
3. a. Neem nu de fietsband die nog heel is. Knip hem op 1 plaats door. Knip de band aan de
binnenkant rondom door en klap hem uit. Je hebt nu een brede strook rubber met een vouw in het
midden.
b. Knip nu vanaf 1 kant de strook tot het midden in. Inknippen om de hele cm. Knip de hele strook
ongeveer in het midden door.
c. Niet aan één van de uiteinde van de stok het begin van eenniet ingeknipt rubber vast. Wikkel de
strook er om heen en laat de losse flubbers over het uiteinde uitsteken. Wikkel strak en niet of lijm
(met bandenplak) om de 3-4 wikkelingen het rubber vast.
4. Wikkel nu om het niet ingeknipte, opgerolde rubber een strook goud, zilver of lint. Plak het vast.
5. Maak nu 2 dunne stroken electratape aan de randen van het net geplakte gekleurde stuk zilver, goud
of lint.
6. Herhaal dit aan het andere eind.
7. Smeer de andere 2 stokken met lijm in en omwikkel deze alleen met rubber (heel strak). Begin en
einde weer vatsnieten. Versier de uiteinden met een reepje electratape.

