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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:
sprookjeswol geel of oranje,
pailletten in goud, foam,
vilten ballen of sprookjeswolf voor vilten balletjes,
Magic String transparant

Benodigd gereedschap:
water, zeep of Viltfi x,
onderlegger,
naald om te vilten,
potlood

Gevilte zonnen hanger
Klanten upload van mevrouw Verenaco



N° 102.008

©
 A

du
is

comKnutselidee

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

Benodigde materialen:
sprookjeswol geel of oranje,
pailletten in goud, foam,
vilten ballen of sprookjeswolf voor vilten balletjes,
Magic String transparant

Benodigd gereedschap:
water, zeep of Viltfi x,
onderlegger,
naald om te vilten,
potlood

Gevilte zonnen hanger
Klanten upload van mevrouw Verenaco

Een vrolijke zonnen hanger die snel en eenvoudig ook door 
kleine kinderen kan worden gemaakt!

De kleur kan naar wens worden gevarieerd.

knip de sjabloon uit en breng deze over op een stuk 
foam. Daarna een navenant groot stuk van de sprook-
jeswol nemen en met de viltnaald op de foamsjabloon 
vilten.

Zodra de voorkant gelijkmatig gevilt is, kun je de sjab-
loon verwijderen en de achterzijde vilten. Daarbij de 
viltnaald altijd verticaal houden.

Naai met een gele draad en naald op elke punt van de 
zon een gele paillet.

STAP 1

STAP 2
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De vilten ballen kun je van resten sprookjeswol vilten of je gebruikt kant en klare ballen.
Tot slot rijg je de hanger en de ballen c.q. pailletten op een sieradendraad / magic string in trans-
parant. Met knijpkralen kun je tussen de ballen en pailletten afstanden inbouwen. Zodat de hanger 
ook echt handig omgehangen en afgedaan kan worden, bevestig je de uiteinden van de magic string 
aan een sluiting die je zelf uit kunt kiezen. 

STAP 3




