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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.

Benodigd materiaal:
servet met gewenst motief
servetten lijm
katoenen tas
Pluster & Liner pennen in verschillende kleuren

Benodigd gereedschap:
schaar, penseel
plastic zak
strijkijzer
keukendoek

Pluster & Liner 
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Eerst het gewenste servettenmotief (bijvoor-
beeld de clown) uitknippen en de bovenste, 
bedrukte laag verwijderen. Om te voorkomen 
dat de tas met servettenlijm doorweekt wordt, 
moet er een plastic zak of folie in de tas worden 
geplaatst. 

Servettenlijm op het stofoppervlak aanbren-
gen en het motief erop leggen. Met een penseel 
voorzichtig plooien en luchtbellen verwijderen. 
Vervolgens de servettenlijm nogmaals rijkelijk op 
het motief aanbrengen, daarna circa vier tot zes 
uur laten drogen. Na het drogen een handdoek op 
het motief leggen of de tas van de linkerkant op 
katoeninstelling strijken om te fi xeren (minstens 
vijf minuten). 

Nu kan het servet worden versierd met de Plu-
ster & Liner pen. Zo krijgt de clown bijvoorbeeld 
een grote rode neus. De verf wordt eenvoudig 
uit de pen aangebracht. De punt van de pen bij 
het schilderen licht op de stof drukken. De verf 
blijft beeldend staan. Ongeveer 6 uur laten dro-
gen. 

Beschilderingen met de Pluster & Liner pen bin-
nenste buiten op katoeninstelling op een zachte 
ondergrond strijken (drie tot vijf minuten). Een 
fi xatie is ook mogelijk in de oven (ongeveer een 
minuut op 150 graden Celsius). Na ongeveer tien 
tot zestig seconden puft de Pluster & Liner pen 
op, afhankelijk van hoe dik de verf is aange-
bracht. De verf ziet er mat en reliëfachtige uit 
- en klaar is de grote rode opgepufte neus!

Tips:
Het textiel is binnenste buiten wasbaar op 30 graden handwas. Mild reinigingsmiddel wordt aanbevolen. 
Niet wringen! De tas kan verder worden verfraaid met textielverf en T-shirtmarkers.

Handleiding voor een tas met een grappige clown motief 
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