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Benodigd materiaal:

fi ligraan (quilling) set

Benodigd gereedschap:

knutsellijm,
penseel, priknaald, kurk

Basisinstructies Filigraan (Quilling)
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Ontdek een nieuwe verwerking van papieren stroken. De nieuwe en hippe techniek 
van fi ligraan! Het is niet zo moeilijk als het lijkt. Zodra je het hebt geprobeerd, zul 
je ontdekken dat je mooie papieren bloemen, vlinders, vormen dieren of andere ob-
jecten kunt maken.

Stap 1:

Haal de papieren strook door de
smalle opening in uw fi ligraanpen.

Stap 2:

Rol de strook op tot een spiraal.

Stap 3:

Leg de spiraal in uw fi ligraanmal en laat 
deze tot de gewenste grootte openspringen. Plak het uiteinde vast. De basis-
cirkel is klaar.

Stap 4:

Druk de cirkel met uw vingers in de gewenste vorm.

Tropfen:

Trek het midden van de cirkel
naar opzij en druk het tegenoverliggende
einde samen.
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Effecten:

Voor een speciaal effect trekt u het midden van de spiraal met een speld naar 
opzij en steekt u de naald op die plek vast.

Bevestigen:

Fixeer en stabiliseer iedere vorm door dunnetjes lijm op de zijkanten aan te 
brengen. Dito bevestig je het einde van de papierenstrook aan het fi ligraan 
object zelf.
Ook bevestig je de voorwerpen aan elkaar of op andere objecten met knut-
sellijm.

Belangrijk:

Voor kleinere vormen kunt u de
stroken ook halveren of in vieren
delen. 
Voor grotere vormen plakt
u 2 of 3 stroken aan elkaar.
Stroken in verschillende kleuren
zorgen voor leuke effecten.
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