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Benodigd materiaal:
vilten plaat in de gewenste kleur
sprookjeswol in verschillende kleuren
knutselvilt 
tempex ballen

Benodigd gereedschap:
schaar
potlood, vilt-textiellijm
viltnaalden
eventueel naald en draad

Een eyecatcher voor je tafel 
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Benodigd materiaal:
vilten plaat in de gewenste kleur
sprookjeswol in verschillende kleuren
knutselvilt 
tempex ballen

Benodigd gereedschap:
schaar
potlood, vilt-textiellijm
viltnaalden
eventueel naald en draad

Een eyecatcher voor je tafel 
Deze tafeldecoratie tovert een goed humeur op de tafel. 

Het ziet er niet alleen geweldig uit, maar is ook heel praktisch. 
Je gasten zullen nog meer van het eten genieten. 
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Snijd de vilten plaat op een grootte van 30 x 
40 cm. Indien gewenst, teken je met potlood 
een guirlande (slinger) op de plaat. Je kunt de 

sjabloon (in het grijs onder de tekst) gebruiken, je hoeft deze 
alleen maar een beetje te vergroten om de juiste verhouding te 
krijgen.

Nu kun je de guirlande met groene sprookjes-
wol opvilten. Daarvoor trek je een dunne draad 
van de wol af en door het herhaaldelijke prik-

ken vilt je hem op de vilten plaat. Vergeet niet bij het vilten ge-
bruik te maken van een onderlegger! 
De bloemen knip je uit het knutselvilt uit. Voor de bal op de bloem 
gebruik je een kleine tempex bal en vilt deze. (Instructies hier-
voor kun je vinden onder basisinstructies vilten met de naald). 
Daarna lijm je de bal met de vilt-textiellijm op en laat hem kort 
drogen. 

Hoe werkt het: 

Nu kun je de bloemen ofwel op naaien of ook 
met de Arts & Cratfs Glue op de vilten plaat 
aanbrengen. Plaats ze zoals jezelf wenst, of 

zoals op de foto. Langs de guirlande vilt je kleine stippen ca. 1 cm 
in diameter in een bijpassende kleur op.  

Een eyecatcher voor je tafel 

Stap 1

Stap 2

Stap 3
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Als je een servetring met een diameter van een theelicht glaasje maakt 
en deze hiermee bedekt, heb je bovendien een mooie tafeldecoratie.

Voor de servetringen knip je telkens een strook van de vilten 
plaat van 15 x 3 cm uit. Voor het sluiten van de servetringen, 
kun je ofwel lijm gebruiken of met een paar kleine steken samen 
naaien. Maak weer een bloem zoals je dit eerder hebt gedaan en 
breng deze op de naad aan.

Een eyecatcher voor je tafel 

De servetringen:

Ontwerp tip:
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