Moeilijkheidsgraad: middel

Benodigde tijd:

ca. 10min.
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Materiaal:

 satijnen en organza linten
 maïskoord
 aluminiumdraad
 brochespeld
 glaswasparels
 mos gedroogd
 lijmpistool
 tang
 Met bijna identieke materialen kunnen twee

Knutselidee

verschillende corsagevarianten worden
geknutseld. Op de volgende pagina worden
beide varianten stap-voor-stap afgebeeld.

Nr. 104.836 - Huwelijkscorsage
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

 Knip eerst ofwel van de donkere of de lichte
maisstreng stukken van ca. 8 cm af. Draai
het koord een beetje los zodat de wikkeling
wat losser wordt.

 Knip het aluminiumdraad in stukken van
 Bij de volgende stap knip je de linten op maat:

ca. 10 cm. Kruis de uiteinden zodat in het
midden een lus ontstaat, vorm deze naar
beneden rond en draai deze met de tang. Er
zou dus een hart moeten ontstaan. Knip de
overtollige stukken draad af.

Donkere corsage:
satijnlint ivoor: 1 x ca. 15 cm
satijnlint bessen: 1 x ca. 15 cm
Lichte corsage:
satijnlint bessen: 2 x ca. 15 cm
organzalint: 1 x ca. 8 cm

 Plak nu wat mos op het kruispunt van de
linten en bevestig hier het hart op.

Vorm de afzonderlijke stukken tot lussen
zoals getoond in de afbeelding en zet deze
vast met het lijstpistool.

 Plak nu de lussen op het maïskoord.
Donkere corsage:
Lijm de smalle lussen schuin op elkaar in
dezelfde richting.

 Tot slot nog de brochespeld op de achterkant vastzetten en versier de speld naar
wens met glaswasparels.

Lichte corsage:
Zet eerst het organzalint onder een hoek
vast en vervolgens de strikken in hartvorm.
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