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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:
kurkleer stripes 45 x 35 cm,
schildersdoek 30 x 40 cm, ABC sjablonen, 
acrylverf zwart, 
elastiekjes of een draad in zwart en wit

Benodigd gereedschap:
nietmachine, föhn,
schaar,
sjabloneer spons

Prikbord gemaakt van kurkleer

Met de vriendelijke ondersteuning van Efco.
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Een met kurkleder bekleed prikbord is eindelijk een trendy 

alternatief voor het klassieke prikbord  gemaakt van geperst 

kurk. Het hippe prikbord is zeer eenvoudig te maken en 

daarom ook geschikt voor beginnende knutsellaars.

Begin met het kurkleer op het schildersdoek te spannen. Hiervoor het frame in 
het midden op de achterzijde van het kurk leggen. Eerst het kurk met de niet-
machine op de twee lange zijden bevestigen, daarna op de twee brede zijden, 
de hoeken omslaan en vastzetten.

Nu de tekst op de onderkant van de voorzijde betten. Hiervoor de sjabloon 
plaatsen en met behulp van de sjabloneerspons de afzonderlijke letters in 
zwart aanbrengen. (Tip: na met de spons de zwarte verf op te hebben geno-
men, op een stuk papier een keer opbetten, om de intensiteit van de kleur te 
verminderen - geen water gebruiken). Daarna de letters kort met een föhn 
drogen.

Tot slot de elastiekjes of de draden naar wens kriskras rond het frame wik-
kelen, tussendoor, indien nodig met de nietmachine op de achterzijde vastzet-
ten.

Nu kun je ansichtkaarten en notities plaatsen - klaar.
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