


Moeilijkheidsgraad: middel





Benodigde tijd: ca. 1 uur
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Materiaal:

 knutselvilt
 dubbelzijdig plakband
 Tempex halfrond
 Jute koord, jute band
 Haakkant, vogels op draad
 schaar
 lijm

knutselidee

Nr.104.499 - Krans met bloemen
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com



Werkwijze:

Plak dubbelzijdig plakband op de tempex ring. Verwijder een gedeelte van de beschermfolie van de tape.
Plak het jute koord op het dubbelzijdig plakband en begin de ring te omwikkelen. (ZIE FOTO)
TIP: Verwijder steeds een klein stukje van de beschermfolie omdat er anders allemaal pluizen op komen en deze niet goed meer plakt.



Breng op het niet omwikkelde gedeelte een stuk juteband aan. Hier plak je later de viltbloemen op.



Neem het vilt en teken hier cirkels op: diameter 5,5 – 7,5 cm. Knip de cirkels uit en knip deze in slakkenhuisvorm. Rol het vilt nu op. Breng op het
opgerolde gedeelte wat lijm uit het lijmpistool aan. En plak het hart van het slakkenhuis op de lijm van het opgerolde gedeelte. Klaar is je bloem.



Neem nu de krans en de roosjes en plak de roosjes op het juteband. Begin aan de buitenzijden en vul op naar het midden toe. Neem de vogels
knip het draad op de juiste lengte af (ca. 5 cm). Buig de draad net na de staart ca. 90 graden om. Druk de draad met vogel in de tempex ring.



Knip nu nog een stuk van ca. 60 van het haakkant. Wikkel het twee keer rond de krans. Knoop de uiteinden samen. Plaats de knoop zo, dat
deze achter de krans komt te liggen en uit het zicht is.
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