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

Benodigde materialen:
- krimpfolie
- fijne permanent marker in zwart
- bonte permanent marker, viltstiften, kleurpotloden
- twee componentenlijm, koudglazuur

Benodigd gereedschap:
- potlood
- gum
- schaar
- aluminiumfolie
- revolvertang, nagelvijl

Kinderknopen gemaakt van krimpfolie

Klanten upload van mevrouw Leisch

Dank u wel!
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Kinderknopen gemaakt van krimpfolie

- Print eerst de sjabloon uit (in spiegelbeeld).
- Plaats de krimpfolie met de ruwe zijde naar boven op 
de sjabloon en teken de knoopvorm met potlood na.

- Kies nu een ontwerp uit, en teken de contouren met 
een dunne waterbestendige zwarte permanent marker 
na.
- Nu kan de krimpfolie naar wens worden ingekleurd.
- Je kunt het beste gebruik maken van permanent mar-
kers.
- Je kunt ook gewone kleurpotloden en stiften gebrui-
ken, het resultaat is dan echter niet veegbestendig 
en men moet bij de verdere verwerking voorzichtig te 
werk gaan.

Wil je de kleding van je kinderen een beetje  verfraaien? Wij laten u zien hoe u in een mum  
van tijd een paar grappige knopen kunt maken!
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Kinderknopen gemaakt van krimpfolie

- Knip vervolgens de knopen langs de potloodlijn uit en 
stans met een revolvertang nog knoopsgaten.

- Krimp nu de folie volgens de beschrijving in de oven.
- Gebruik als onderlegger kreukvrij, schoon alumi-
niumfolie, omdat het oppervlak anders kan worden 
beschadigd.
- Neem de delen uit de oven, bedek deze met een 
ander stuk aluminiumfolie en laat het in een boek 
geperst afkoelen.

- Schuin de scherpe randen iets af (met een nagelvijl).
- Indien u wenst dat de knopen watervast zijn, kunt u ze 
het beste met een tweecomponentenlijm bijvoorbeeld 
koudglazuur verzegelen.
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