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N°103.724 - Voorjaarstas van vilt
Knutselidee

Materialen:
viltplaat lichtgroen
decoratieve delen voorjaar geel
draad van wol wit
motief pailletten

revolvertang
vilt-textiellijm
naald, liniaal
schaar, potlood

Werkwijze:

Voorjaarstas
 van vilt

Moeilijkheidsgraad:

benodigde tijd:

gemakkelijk

ca. 1 uur

Voor de tas (afmetingen moeten ongeveer 25 
cm x 8 cm x 20,5 cm bedragen) zijn 2 platen vilt 
nodig. Eerst de gewenste sjabloon vormgeven en 
uitknippen.

Vervolgens de contouren van de zijdelen op de 
eerste viltplaat overbrengen, de punten voor de 
gaten met een viltstift door-drukken en de delen 
uitknippen. Voor de hengsels ca. 1,5 cm van de 
binnenrand met de schaar een hulpgat maken en 
daarna uitknippen.
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Daarna van de tweede viltplaat een strook van 7 
cm x 45 cm uitknippen. Hier aan beide zijden 1 cm 
van de rand verwijdert alle 1,5 cm punten voor de 
gaten intekenen.

Nu kunnen de zijdelen naar wens worden gede-
coreerd. Hier werd bijvoorbeeld een guirlande 
opgeplakt en werden vlinderpailletten op-
genaaid.

Nu met de revolvertang de gaten ( 3 mm ) stan-
sen.

Tot slot de afzonderlijke delen met kruissteek 
aan elkaar naaien. Per zijde een 250 cm lange 
woldraad afknippen en in een dikke naald inri-
jgen. Hiervoor zijn tevens rundlederen veters, 
velours- of decoratieve linten geschikt.

Vanaf de achterkant in het bovenste gat van het 
eerste zijgedeelte steken en vervolgens in het 
bovenste gat van de bodem insteken. Het bo-
venste gat van de bodem tegenover het twee gat 
van het zijdeel positio-neren en deze van achter 
insteken. Tot de eerste hoek werken en daarbij 
de zijdelen op de rand van de tafel leggen.

Plaats vervolgens het werkstuk over een tafel-
hoek. In de hoek twee keer in hetzelfde gat in 
het zijdeel steken en dan de onderste rand zoals 
voorgaand verder werken. De tweede hoek 
wordt hetzelfde genaaid. Als je het hengsel 
bereikt hebt, dan kruisgewijs terugwerken. De 
uiteinden aan de binnenzijde wegwerken.
Bij het tweede zijdeel dezelfde werkwijze volgen. 
De tas met de al genaaide zijde op de tafel leg-
gen en met een voorwerp verzwaren. Daarna het 
tweede zijdeel erop leggen en vastnaaien.N°103.724 - Voorjaarstas van vilt
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