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Benodigd materiaal:
drukvilt wit (9 stuks, 30x45cm)      satijnen roosjes roze
satijnen koord roze                         MDF sterren klein
decoratielint pompons crème           décopatch papier, lijm
zijden lint 15 mm - zuurstofroze met witte punten    

Benodigd gereedschap:
potlood
revolvertang
schaar
gouden stift
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Deze adventskalender is in de kersttijd met zekerheid een blikvanger en 
zal veel plezier geven. Omdat de schoenen open zijn, kunnen ze meerdere 

malen worden gebruikt.
Aduis wenst je veel plezier bij het knutselen!

Als eerste breng je de sjablonen van de laatste pagina over op het vilt. Er moeten 
steeds 6 schoenen op 1 plaat en 5 bovendelen op 1 plaat passen. De opgetekende punten 
knip je met een revolvertang uit.

Knip van het satijnen koord ca. 60 cm af en naai de twee vilten delen door de voor ge-
stanste gaten met het satijnen koord aan elkaar.
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Voor de afwerking knip je ca. 17 cm van het decoratielint pompons in crème af 
en plakt deze aan de bovenste rand van de schoen. Dan knip je ca. 12 cm van 
het lint roze met stippen af en plakt deze als strik met de satijnen bloem op 
de voorkant van de schoen.

De MDF sterren beplak je vervolgens met het décopatch papier. Tot slot 
schrijf je de nummers 1 tot en met 24 met een gouden pen op de sterren en 
plakt ze stevig op de schoen.

Aan de achterzijde van de schoen rijg je een stuk satijnen lint door het ge-
stanste gat en bindt het tot een strik. Aan deze strik kun je je pantoffels 
bijvoorbeeld aan een touw bevestigen. Als alternatief kun je de schoenen ook 
gewoon aan een spijker of iets dergelijks hangen.
Klaar is je adventskalender!
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Sjablonen:

Bovenstuk:
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