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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:
dubbelzijdig plakband, 
jute koord, alleslijm,
haakkant,
knutselvilt in wit, wasparels

Benodigd gereedschap:
schaar,
onderlegger,
lijmpistool/lijmpatronen,
lege wijnfl es

Decoratieve fles met jute
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Decoratieve fles met jute
Recycing is in! Zo wordt uit een lege wijnfles een stijlvolle 

decoratie of een trendy bloemenvaas.

Benodigd gereedschap:
schaar,
onderlegger,
lijmpistool/lijmpatronen,
lege wijnfles

De wijnfles moet stof- en vetvrij zijn. Week eventueel eerst het etiket van de wijnfles (niet noodzake-
lijk). Breng op de gehele fles dubbelzijdig plakband aan. Breng een druppel alleslijm op de vinger aan 
en breng deze met een draaiende beweging op het uiteinde van het jute koord aan, zodat deze niet uit-
rafelt ditzelfde herhaal je straks als je aan het einde van de fles gekomen bent. Nu kun je beginnen om 
de fles met het jute koord te omwikkelen. Ga hierbij als volgt te werk. Verwijder steeds een stukje van 
de beschermfolie van het dubbelzijdig plakband door deze af te knippen. (Zie afbeelding). Verwijder 
niet te veel. De jute pluist, als het op de tape terecht komt plakt deze niet goed meer. Zet het begin van 
het koord (en aan het eind het uiteinde) vast met een druppel lijm uit het lijmpistool. 

Breng nu ca. in het midden van de fles (afb. 5) een strook dubbelzijdig plakband aan. Verwijder de 
beschermfolie en breng hier het haakkant op aan (afb. 6). 
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Decoratieve fles met jute

Benodigd gereedschap:
schaar,
onderlegger,
lijmpistool/lijmpatronen,
lege wijnfles

Als extra eyecatcher gaan we nu vilten roosjes maken. Teken een cirkel op het vilt en knip deze 
langs de binnenkant van de optekende lijn uit. Dit zodat je de potloodlijn of pen niet op het 
vilt ziet staan. Knip de cirkels in de vorm van een slakkenhuis in het vilt. Rol het vilt op. Begin 
hierbij bij de buitenkant. Wanneer je bijna aan het eind bent aangekomen met oprollen breng 
je met het lijmpistool op het gehele opgerolde gedeelte lijm aan. Klap hier het laatste stukje 
vilt op zodat deze wordt afgedekt. Draai de vilten bloem om en breng in het hart van de bloem 
met het lijmpistool een druppel lijm aan. Plaats hier een wasparel op. Nu lijm je de drie bloe-
men net onder de hals van de fles. (Met het lijmpistool een druppel lijm aanbrengen). Klaar!


