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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
drukvilt in geel, oranje en lichtgroen;
pompons;
haakgaren in geel

Benodigd gereedschap:
schaar, naald, T-shirtmarker 
zwart, wit papier,
lijmpistool (warm)

Cadeau-idee vilten tas
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Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

De lenteachtige tas van vilt kan snel en eenvoudig worden genaaid en is ideaal 
als individuele geschenkverpakking en decoratie.

Gebruik verschillende kleuren en maak prachtige unicums.

kleine bloemen (sjablonen):
2 x geel, 2 x oranje

Nu knip je de vierkantjes 11 x 11 cm uit het drukvilt.

Je hebt nodig:
4 x geel, 2 x oranje, 2 x lichtgroen

Knip de bloemsjablonen (netjes) uit. Leg de sjablonen daarna op het drukvilt en teken er met 
de T-shirtmarker omheen.

Je hebt nodig:
2 gele hengsels 35 x 3 cm

grote bloemen (sjablonen):
1 x geel, 2 x oranje, 1 x lichtgroen

middelgrote bloemen (sjablonen):
1 x geel, 2 x oranje, 1 x lichtgroen

Nu naai je de vier vierkanten aan elkaar (2 x geel, 1 x oran-
je, 1 x lichtgroen). Daarna de tas met de festonsteek (zie 
afb eelding) aan drie zijden aan elkaar naaien.

Naai nu nog de bloemen en de hengsels op de voorkant 
van de tas. Tot slot lijm je nog de pompons met een 
beetje lijm uit het lijmpistool op. Je kunt de pompons 
ook opnaaien in plaats van oplijmen.

Benodigde materialen:
drukvilt in geel, oranje en lichtgroen;
pompons;
haakgaren geel

Benodigd gereedschap:
schaar, naald, T-shirtmarker 
zwart, wit papier,
lijmpistool (warm)

Cadeau-idee vilten tas
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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
drukvilt in geel, oranje en lichtgroen;
pompons;
haakgaren geel

Benodigd gereedschap:
schaar, naald, T-shirtmarker 
zwart, wit papier,
lijmpistool (warm)

SJABLONEN




