
comnlbefrchdeat

1.
2.
3.





































Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

N°103.968 - Loopsjaal „Spring“
Knutselidee

Materialen:
loopsjaal
batikverf in meigroen
nabehandelingsmiddel
textielverf in groen

sjabloon
hecht- en montagelijm
pan, houten stok
sjabloneerspons, strijkijzer

Sjaal met batikverf verven:

Loopsjaal
„Spring“ moeilijkheidsgraad:

benodigde tijd:

gemakkelijk

ca. 1/2 uur

De moderne loopsjaal in een 
trendy kleur geeft elke outfi t een 
fris lentegevoel!

De stof moet schoon en vrij van vlekken zijn! Wasverzachter, 
afwerkingen en middelen voor desinfectie moeten van tevoren
worden uitgewassen. 

Ten eerste de pan met 6 liter warm water vullen, de batikverf erdoor 
roeren.

Dompel de stof onder, bij op een matig vuur (al roerend tot 60 °C).
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Sjaal met de sjabloneertechniek pimpen!

De groene sjaal past niet bij je favoriete outfi t?
Geen probleem: Maak de loopsjaal in je favoriete
kleur en pimp hem op met verschillende
materialen en technieken:
Sjabloneren, stempelen, applicaties, strassstenen,
glitter, textielverf, knopen, linten ... 
Veel plezier met het ontwerpen!

De temperatuur moet ongeveer 1 uur worden behouden - af en 
toe roeren.

Nadat het water nog slechts lauwwarm is, de stof voorzichtig
met warm water uitspoelen.

Laat vervolgens de pan met de stof afkoelen, weer af en toe
roeren om een gelijkmatige kleur te verkrijgen.

Tot slot met wasmiddel op 40 °C wassen.

De sjabloon op de achterzijde met hecht- en montagelijm inspuiten en 
op de sjaal plaatsen.

Neem met de sjabloneerspons wat textielverf in groen op en dep 
deze over de sjabloon.

De sjabloon verwijderen zolang de verf nog nat is.

Na drogen met een strijkijzer een paar minuten bij een 
temperatuur van 150 °C aan de achterkant fi xeren.
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