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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:
drukvilt lichtblauw, sierstenen, 
sleutelhanger met karabijnhaak

Benodigd gereedschap:
schaar, lijmpistool (warm) / 
lijmpatronen, liniaal, pot-
lood, priknaald

GSM-tasje gemaakt van vilt
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Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Meet een vilten strook van 30 cm lang en 10 cm breed af en knip 
deze uit. Knip volgens de sjabloon aan een zijde een diepe boog 
als klep van het tasje.

Een handig knutselidee dat uw telefoon niet alleen beschermd, maar er ook nog geweldig 
uitziet. Het GSM-tasje kan snel worden gemaakt en kan met verschillende sierstenen, 

knopen en nog veel meer worden versierd!

Vouw het vilt in de midden dubbel en zet met het warme lijmpis-
tool beide zijden aan elkaar vast, daarna de uitgesneden boog aan 
de bovenkant als klep van het tasje opplakken.

Teken volgens de sjabloon de ster op en met het lijmpistool 
(warm) een dunnen strook lijm aanbrengen, de sierstenen opleg-
gen en aandrukken.

Met een priknaald of een scherpe naald in de linkerbovenhoek 
een gat prikken, de sleutelring erdoor halen en daarna de kara-
bijnhaak aanbrengen - klaar!
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lood, priknaald

GSM-tasje gemaakt van vilt



N° 103.582

©
 A

du
is

com

s

s
s

s

Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
drukvilt lichtblauw, sierstenen, 
sleutelhanger met karabijnhaak

Benodigd gereedschap:
schaar, lijmpistool (warm) / 
lijmpatronen, liniaal, pot-
lood, priknaald

GSM-tasje gemaakt van vilt

30
 c

m

10 cm




