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Benodigde materialen:
poloshirt blauw, doorslagpapier, metalen-mondstuk fijn, pluster-
pen wit, motief pailletten, rocailles licht pastel, naaigaren wit

Benodigd gereedschap:
transparante folie, karton, schaar, 
potlood, strijkijzer, handdoek

Poloshirt met plusterpen

Klanten upload van 
mevrouw Leisch

Dank u wel!
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Poloshirt met plusterpen
Met een plusterpen en motief pailletten 

wordt dit poloshirt een echte blikvanger!

- Was het poloshirt eerst zonder wasverzachter en strijk het. Plaats daarna een stuk 
folie (bijv. een insteekhoes) en daaronder een stuk karton in het shirt, zodat de voor- en 
achterkant niet aan elkaar kunnen plakken en een harde onderlegger ontstaat.

- Plaats nu het doorslagpapier met de witte zijde naar beneden op het poloshirt. Print 
de sjabloon uit, knip het eventueel iets kleiner, leg het over het doorslagpapier en teken 
het met een scherp potlood na.

Benodigde materialen:
poloshirt blauw, doorslagpapier, metalen-mondstuk fijn, pluster-
pen wit, motief pailletten, rocailles licht pastel, naaigaren wit

Benodigd gereedschap:
transparante folie, karton, schaar, 
potlood, strijkijzer, handdoek
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- Verwijder de sjabloon en het doorslagpapier. Schroef het metalen-mondstuk op de 
plusterpen en teken het motief na. Druk hierbij de punt licht in de stof. Laat het 
geheel 8 uur drogen. Draai om te fixeren en het oppuffen het poloshirt binnenste bui-
ten, plaats een handdoek in het poloshirt en strijk het op katoenstand 1 minuut. Trek 
daarna het shirt voorzichtig van de handdoek.

- Naai tot slot nog een paar pailletten met rocailles op het shirt. Nu is de polo tot 40 
graden binnenste buiten wasbaar.

       Opmerking:
Handwas wordt aanbevolen,  

binnenste buiten strijken!Klaar!

Benodigde materialen:
poloshirt blauw, doorslagpapier, metalen-mondstuk fijn, pluster-
pen wit, motief pailletten, rocailles licht pastel, naaigaren wit

Benodigd gereedschap:
transparante folie, karton, schaar, 
potlood, strijkijzer, handdoek
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Sjabloon (BI 102808):


