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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:
kettelstiften 50 mm, kristallen sieraden, kunststof kralen,
2 verschillende satijnen koorden, 2 verschillende kleuren naai-
garen, eindkapjes 8 mm, tussenringen 7 mm, tussenringen 4 mm, 
sleutelringen

Benodigd gereedschap:
edelsteenlijm, zijkniptang, 
ronde tang, schaar

Tas kwasten

Klanten upload van mevrouw Leisch

Dank u wel!
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Benodigd gereedschap:
edelsteenlijm, zijkniptang, 
ronde tang, schaar

Tas kwasten
Geef je handtas een nieuwe look  
en knutsel uit bloemenkralen en  

satijnen koorden zulke stoere kwasten!

Werkwijze:

Rijg eerst de kristalbloem en in het midden de 
bloemenkraal op een kettelstift, de kettelstift  
inkorten en het uiteinde tot een oog buigen.
 
Knip vervolgens 14 stukken à 10 cm van het sa-
tijnen koord en naai deze met een bijpassende 
kleur draad samen.

Benodigde materialen:
kettelstiften 50 mm, kristallen sieraden, kunststof kralen,
2 verschillende satijnen koorden, 2 verschillende kleuren naai-
garen, eindkapjes 8 mm, tussenringen 7 mm, tussenringen 4 mm, 
sleutelringen
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Trek nu de koorden samen en omwikkel deze 
meerdere keren met de draad en steek er door-
heen, zodat een vaste bundel ontstaat.
 
Lijm vervolgens de bundel met edelsteenlijm in 
de eindsluiting. Breng hiervoor een kleine drup-
pel edelsteenlijm in de sluiting en breng de bundel 
hier met een draaiende beweging in. Aan de rand 
met een nagelvijl aandrukken, zodat geen draden 
meer uitsteken. Ca. 24 uur laten drogen.
 
Daarna het uiteinde van de kwast op gelijke lengte 
knippen en met een aansteker dichtschroeien, zo-
dat de koorden niet gaan rafelen.
 
Verbind vervolgens de kwast met een kleine tus-
senring met de bloem en bevestig de bloem met 
een grotere tussenring aan de sleutelring.

Benodigd gereedschap:
edelsteenlijm, zijkniptang, 
ronde tang, schaar

Tas kwasten

Klaar!

Benodigde materialen:
kettelstiften 50 mm, kristallen sieraden, kunststof kralen,
2 verschillende satijnen koorden, 2 verschillende kleuren naai-
garen, eindkapjes 8 mm, tussenringen 7 mm, tussenringen 4 mm, 
sleutelringen


