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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Materiaal:
Vilt
schaar
lijmpistool

Liniaal
passer
balpen

Werkwijze:

Viltbloemen
Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:gemiddeld ca. 30 min.

Knutselidee
Nr..104.496 - viltbloemen

Teken met een pen een cirkel op het vilt.

Knip de cirkel uit en knip deze in slakkenhuisvorm (zie foto).

Draai het vilt tussen je vingers van de buiten naar binnen. Neem het lijmpistool en 
breng lijm aan, op het opgedraaide gedeelte.

Plak hier het overgebleven rondje/uiteinde op. Klaar is de vilten bloem.
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Teken met een pen en liniaal een lijn, ca. 5 cm breed, op het vilt. 
Knip de strook uit.

Lijm de strook in de lengte met het lijmpistool aan elkaar. 

Knip nu ca. elke 3 mm een inkeping, tot ca. een halve centimeter, van het 
samengelijmde vlak. (zie foto).

Teken op het overgebleven stuk vilt een cirkel met een diameter van 3-3,5 cm. 
Knip de cirkel uit.

Rol de strook nu op.

Neem het lijmpistool en breng lijm op de onderzijde van de rol aan en plak 
deze op de cirkel.

Klaar is de bloem.

Teken op het rode vilt een cirkel met een diameter van ca. 15,5 cm.

Teken in deze cirkel een cirkel meteen diameter van ca. 8 cm.

Teken de bloemblaadjes. Eén blaadje moet langer zijn (zie foto).

Knip de binnenste cirkel uit.

Knip de bloemblaadjes uit.

Teken een cirkel op het groene vilt en knip deze uit.

Vouw de cirkel twee keer dubbel (er ontstaat een kwartcirkel)

Knip de vorm zoals aangegeven op de foto uit.

Rol de strook rode bloemblaadjes weer op. Breng een druppel lijm aan en plak het 
uiteinde vast.

Plak het opgedraaide rolletje op de groene bloemblaadjes. Breng hiervoor een 
druppel lijm op het midden van het groene vlak aan en op alle vier de groene blade-
ren.
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