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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:
bloempot, acrylverf, leer, vilt, lederen veter, katoenen koord, 
div. decoratieve materialen, kralen

Benodigd gereedschap:
penselen, schaar, pennen,
revolvertang

Bloempot pennenhouder

Klanten upload van mevrouw Leisch

Dank u wel!
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Tip 1:
Als je geen leer hebt, dan kun je 

ook gebruik maken van vilt.

- Beschilder de rand van de bloempot met acrylverf. Voor een optimale dekking 
zijn ca. 3 lagen vereist. Laat vervolgens alles goed drogen.

- Print de sjabloon (op wit karton) en knip deze uit.

- Breng de omtrek en de positie van de gaten met een balpen op de achterkant van 
het leer aan.

Op je bureau ontbreekt wat?  
Wat dacht je van een mooie pennenhouder?
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Klaar is je pennenhouder!

Tip 2:
Je kunt de band naar wens met pailletten, 

sierstenen, kralen, knopen, gelpennen, 
lakstiften, glitter etc. versieren.

Tip 3:
Als je gebruik maakt van zware  

kralen, moet je de band met  
dubbelzijdig plakband op de  

bloempot bevestigen.

- Knip het geheel uit en stans de gaten met een revolvertang.
- Plaats nu de band rondom de bloempot en naai hem met een lederen veter of een 
katoenen koord samen.
- Rijg op de uiteinden één kraal op en zet deze vast met een knoop.
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Sjabloon


