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Handige rolmapjes

Benodigde materialen:
drukvilt in verschillende kleuren,
wol, viltresten, strass steentjes en pailletten om te versieren,
UHU alleslijm

Benodigd gereedschap:
lange liniaal,
schaar, potlood,
revolvertang,
borduurnaald spits

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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Knutselinstructies
Dit mapje gemaakt van vilt is niet alleen handig, maar ziet er ook nog geweldig uit. Het
knutselen ervan bezorgt je zeker veel plezier en daarnaast zorg je nog voor een mooie
bewaarplaats voor je penselen, verf of andere knutselbenodigdheden.
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Knip voor elk mapje het drukvilt op de
maten 42x30 cm.

Van de 42 cm een 12 cm brede strook
naar boven klappen (afb. 1). De bovenste
rand met een potlood markeren op de
onderste vilt laag (afb. 2).
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Materiaal
Drukvilt: in de kleuren van je keuze
Naald: spitse borduurnaald
Wol en vilt: bonte resten
Om te versieren: strass steentjes, pailletten
Gereedschap: Uhu alleslijm, schaar, lange liniaal,
potlood, revolvertang

Het groene rolmapje (zie titelfoto): Borduur op de 12 x 30 cm grote omgevouwen
strook bloemstengels in stiksteek.
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De insteekzakken maken: Het omgevouwen stuk terugklappen en de vouwlijn eventueel met een
potlood markeren. Op een afstand van 2 tot 4 cm van de vouwlijn tot de gemarkeerde horizontale lijn met UHU alleslijm verticale lijnen (afb. 3) trekken, daarna vilt weer dichtklappen (afb.
4), de plaatsen waar lijm is aangebracht stevig aandrukken en laten drogen.
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De randen dichtnaaien of met een revolvertang gaten maken en een draad doortrekken. Voor
het sluiten van het mapje een koord draaien (2 tot 3 draden, 150 cm lang), rechts of links door
twee gestanste gaatjes trekken en met lijm ﬁxeren. Het zakje met uitgesneden motieven van
vilt, strass steentjes of pailletten beplakken.
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De koorduiteinden rondom met twee dezelfde (even grote) viltmotieven zoals hartjes of bloemen beplakken.
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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
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