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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:
resten leer of vilt, garen (katoen), eyelets, sleutelring, drukknoop, 
draad, naaigaren, edelsteenlijm, div. decoratieve materialen

Benodigd gereedschap:
balpen, schaar,
revolvertang, weefnaald

Sleutelhanger voor muntjes

Klanten upload van mevrouw Leisch

Dank u wel!
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Sleutelhanger voor muntjes

Weer een keer geen m
untje voor de winkelwagen 

bij de hand? Met deze geweldige sleutelhanger
 

gebeurt dit nooit meer!

Print eerst de sjabloon uit op wit fotokarton, 
en knip deze vervolgens uit.

Breng de omtrek en de positie van 
de gaten met een balpen over, op 
de achterzijde van het leer of vilt.

Knip twee identieke harten uit en stans 
met een revolvertang de gaten.

Benodigd gereedschap:
balpen, schaar,
revolvertang, weefnaald
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Naai in de bovenste hoek rechts een druk-
knoop zo op, dat de munt er niet uit kan 
vallen.

Plaats in het linker gat een eyelet.

Versier tot slot nog naar believen het hart met pailletten, sierstenen, 
kralen, knopen, textielstiften, glitter etc. en klaar is de chique en  
handige sleutelhanger!

Naai de beide harten met garen (katoen)  
samen en breng een sleutelring aan.

Tip:
De naden kunnen met een siersteen of een halve parel wor-den bedekt.

Benodigd gereedschap:
balpen, schaar,
revolvertang, weefnaald
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Sjablonen


