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Materiaal

Drukvilt: in de kleuren geel, oranje en groen
Pompons: in diverse kleuren en diameters
Draden: je kunt naaizijde of dun garen gebruiken
Schaar: bij voorkeur een kleermakerschaar
Textielmarker: oof een viltstift van goede kwaliteit
Naald: met spitse punt
Wit papier: kopieer papier

Teken op het papier bloemen in drie verschillende maten 
en knip ze uit.
Teken de volgende voorwerpen op de drukvilt platen en 
knip ze uit:

8 vierkanten van 11x11 cm (4x geel, 2x oranje, 2x groen) 
gele handvatten 35x3 cm 
12 bloemen (groot: 1x geel, 2x oranje, 1x groen, medium: 
1x geel, 2x oranje, 1x groen, klein: 2x geel, 2x oranje) 

Als geschenk of decoratief voorwerp: deze schattige tas gemaakt van vilt is altijd 
een eyecatcher! Iets wat zelfgemaakt is cadeau te geven c.q. cadeau te krijgen is 

altijd iets heel bijzonders. Knutsel je eigen zeer persoonlijke cadeau 
- wij laten u zien hoe dit gaat!

Trendy tas gemaakt van vilt

Benodigd materiaal:
drukvilt in geel, oranje en groen
pompons
draden
papier

Benodigd gereedschap:
schaar, textielmarker, naald;
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Naai de handgrepen aan de tas en versier de voorkant van 
de tas met de bloemen en pompons.

Naai steeds vier vierkanten aan elkaar en daarna de tas 
aan drie zijden met de festonsteek in elkaar zetten.

Benodigd materiaal:
drukvilt in geel, oranje en groen
pompons
draden
papier

Benodigd gereedschap:
schaar, textielmarker, naald;
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