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Benodigd materiaal:
tempex ballen
rondhoutjes
acrylverf in groen
glazen fles

glas nuggets blauw, lichtblauw, wit
katoenen stof geruit blauw,
wit met blauwe stippen, uni blauw

Benodigd gereedschap:
schaar
potlood
penseel
knutselmes

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Bloemen van stof
Deze trendy bloemen van stof zijn ideaal als geschenk. Ze zijn snel gemaakt en verwelken
gegarandeerd niet!
Stap 1

Materiaal:

Eerst moet je de rondhoutjes met de groene acrylverf beschilderen en vervolgens goed laten drogen.
Daarna moet je een punt aan het rondhoutje snijden
en steek je deze in de tempex bal (als alternatief
kun je ook met een boor een gat boren).

Stap 2

De drie verschillende stoffen moet je nu in kleine
vierkantjes van 5 x 5 cm delen. Dan neem je een
vierkant en druk het in het midden van de stof met
een potlood in de tempex bal. Op de twee foto‘s aan
de rechterkant kun je dit goed zien. Dit herhaal je
zolang, totdat de gehele tempexbal bedekt is.

Stap 3

Nu steek je het rondhoutje in de tempexbal. Tot
slot kun je de glas nuggets nog als decoratie op de
glazen fles plakken.
Nu zijn de decoratieve stofballen klaar en gereed
om cadeau te geven.

TIP:

Benodigd materiaal:
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wit met blauwe stippen, uni blauw

Benodigd gereedschap:
schaar
potlood
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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.
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Vaak blijven bij het maken van gordijnen of het stofferen van kussens resten over - deze zijn perfect geschikt voor deze stof bloemen, om deze qua kleur passend bij het interieur vorm te geven!!!

