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Benodigd materiaal:

Benodigd gereedschap:

Samtcolor in rood, groen, geel en blauw
Boodschappentas, motiefstans,
Parel Maker, T-shirt markers of Metallic Pennen

Potlood
Schaar,
Strijkijzer en strijkpapier
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Boodschappentas met Samtcolor
Verfraai je eigen boodschappentas, welke
daarna beslist een uniek exemplaar is! Met
Samtcolor en Parel Maker kun je mooie accenten zetten. Probeer het eens uit en laat je
creativiteit de vrije loop!!

Stap 1:













Eerst moet je de tas wassen, zodat de Samtcolor later
ook houdt. Teken op de groene Samtcolor verschillende
krullen op. Deze knip je vervolgens uit. Op de rode Samtcolor teken je bloemen, deze knip je ook uit.

Stap 2:











Met een motiefstans kun je nu nog verschillende kleine bloemen en
ornamenten, die goed bij elkaar passen, uitstansen. Daarna verwijder
je van alle plaatjes die je later op je tas wilt hebben, de folie aan de
achterkant.

Stap 3:
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Nu komen we bij het opstrijken: leg de krullen, de bloemen en de ornamenten zo op, als je ze later wilt hebben. Een strijkpapier er overheen leggen met het strijkijzer bij een medium niveau opstrijken. Ca.
20 seconden op een plek blijven, zodat de Samtcolor verbinding kan
maken met de tas, vervolgens het strijkijzer gewoon verder schuiven. Wanneer je klaar bent met opstrijken, de tas af laten koelen.
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Hier is hoe het werkt:
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Stap 4:
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Met verschillende kleuren Parel Maker, Texi Mäx T-shirtmarkers of
metallic pennen kun je nu nog highlights op de tas aanbrengen. We
hebben de bloemen en krullen met parel maker omrandt, in de kleine
uitgestansde bloemen een gouden punt gezet en bovendien nog de
achtergrond versierd.














Daarna alles laten drogen en klaar is je tas,
die je nu op 40 °C kunt wassen en binnenste
buiten kunt strijken.
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