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Met vriendelijke ondersteuning van C. Kreul!

C re

Versier je eigen boodschappentas met tal van heerlijke
motieven of ontwerp een T-shirt met kleurrijke bloemen.
Met de Samtcolor folie ondervindt je fantasie geen beperkingen
en de toepassing is heel eenvoudig!
Benodigd gereedschap:
viltstift
schaar
strijkijzer en strijkpapier
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Benodigd materiaal:
T-Shirt
strijkfolie Samtcolor in verschillende kleuren
textielverf in verschillende kleuren

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Handleiding voor een prachtig T-shirt
met bloemen

Stap 1

Voordat je met de werkzaamheden begint, moet je op zoek
gaan naar een geschikt T-shirt, welke je op wilt ﬂeuren
met kleurrijke bloemen.
Nu kunnen we beginnen: verwijder de beschermende folie
van de Samtcolor folie met de gewenste kleur.

Stap 2

Vervolgens teken je met een viltstift de bloemen op. Het is
belangrijk dat je het motief op de rug voortekent. Daarna
knip je alles voorzichtig uit.

Stap 3

De uitgeknipte bloemen leg je op het T-shirt. Schik ze op
zodanige wijze, hoe het je het beste bevalt. Je kunt zo
heel eenvoudig kleine gaatjes of vlekken op je kleding laten
verdwijnen. Door het strijken met strijkpapier en zonder
stoom ﬁxeer je de motieven op het T-shirt.

Stap 4
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Je nieuwe, opgepimpte T-shirt is nu wasbaar tot 40 °C.
Tot slot teken je nog kleine details met de T-shirtmarkers
op de bloemen en het T-shirt is al klaar. Het resultaat is
indrukwekkend!

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

