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Een filigraan en natuurlijk effect hebben deze schilderijtjes van 
spijkers en draad. Een leuk idee voor landelijke decoraties!

Schuur de randen van je stuk hout. Daarna kun je het met 
houtlazuur verven.

Schuur de randen van je stuk hout. Daarna kun je het met hout-
lazuur verven. Print de sjabloon uit en knip deze op de grootte 
van het hout. Sla nu op de contour van de tekening om de 0,5 cm 
een spijker in. Gebruik om de spijker vast te houden een tang!

Wanneer de complete contour omgeven is met spijkers, kun je 
het vel papier verwijderen. Voor het omspannen kun je een scheur-
bestendig koord of een flexibele draad (garen of ijzerdraad) ge-
bruiken. Bevestig hem aan een spijker en wikkel hem van rechts 
naar links kris kras over de gehele lengte. Gebruik daarbij elke 
spijker!
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