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Nr.101.829 - Trendy eland tas
Knutselidee

Materialen:
katoenen tas
textielverf in blauw en wit
naald en draad
of servettenlijn voor textiel

decoratief lint
of servet in rood-wit geblokt
penseel, afdektape
plastic zak

Werkwijze:

eland tasTrendy
moeilijkheidsgraad:

benodigde tijd:

makkelijk

ca. 0,5 uur

Als je hebt besloten welke tas je wilt versieren, plak je met afplaktape een 
rand af. Leg een plastic zak in de tas, zodat de textielverf niet doorlekt. Grond 
de tas met de lichtblauwe verf. Dit moet nu eerst drogen, eventueel kun je 
met een föhn een handje helpen.

Bereid ondertussen het eland sjabloon voor. Knip de sjabloon in de gewenste 
grootte uit en breng deze over op de zelfklevende folie. Laat ongeveer 1 cm 
folie rond de elandkop vrij. Gebruik een knutselmes of scalpel om het hoofd 
uit de folie te snijden. Leg het hierbij op een geschikte onderlegger. Zorg voor 
nette snijranden!
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Nadat de grondverf gedroogd is, plak je de sjabloon op de gewenste 
plaats en drukt deze stevig aan, er mag geen verf onder de folie 
komen! Dep met het sjabloneerpenseel de sjabloon wit. Eventueel na het 
drogen de sjabloon een tweede keer wit deppen. Met een penseel kleine, 
witte punten rond het hoofd van de eland schilderen.

Tot slot de afdektape verwijderen. Je kunt nu een geruit decoratielint 
opnaaien of een strook geruit servet opplakken. Vergeet niet om de tas, 
volgens de instructies op het etiket van de textielverf te strijken, zodat
je deze indien nodig ook kunt wassen!
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