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Materiaal:

Lett er H

kurkplaat 5 mm
verf in groen, paars, roze 
en turkoois
penseel
marker in goud
borduurgaren in turkoois

passer
cutter & onderlegger
spijkers & hamer
85 punaises in goud
ca. 10 wijnkurken

„HOME“
Statement gemaakt 

van kurk

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:middel ca. 2 uur

Knutselidee
Nr. 104.860 - HOME Statement van kurk

Teken een cirkel (Ø 25 cm) op de kurk-
plaat en snij deze netjes uit.

Bevestig nu het sjabloon „H“ in het 
midden van de cirkel en sla de spijkers 
er gelijkmatig en recht in.
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Knoop het borduurgaren vast en werk de con-
touren van spijker tot spijker uit. Wikkel de draad 
hierbij steeds van buiten naar binnen eenmaal om 
elke spijker. Knoop het draadeinde vast en knip 
het af. Voor het oppervlak de draden kriskras 
spannen, tot de H een gelijkmatig, dicht opper-
vlak heeft. 

Schilder vervolgens een ca. 1,5 cm brede, turkoois 
kleurige ring op de rand van de kurkschijf. Teken 
de contouren met een passer voor.

Na het drogen langs de rand van de ring een gou-
den lijn aanbrengen (met een marker).

Lett er O

Lett er M

Lett er E
Teken een cirkel (Ø 20 cm) op de kurkplaat en 
snijd deze netjes uit.

Teken een cirkel (Ø 20 cm) op de kurkplaat 
en snijd deze netjes uit.

Teken een cirkel (Ø 25 cm) op de kurkplaat 
en snijd deze netjes uit.

Beschilder de kurkplaat tot op 1,5 cm van de rand 
met de roze kleur.

Schilder nu een ca. 1,5 cm brede ring in 
groen op de rand van de kurkschijf.

Snijd de kurken in 8 mm dikke plakken. 
Leg vervolgens de E op het sjabloon met 
de plakjes en controleer of de rangschik-
king je bevalt.

Vervolgens breng je de plakjes kurk over 
op de kurkplaat en plak je ze een voor een 
met houtlijm op.

Breng met behulp van het sjabloon de „O“ over 
op de kurkplaat en snijd deze uit (het beste kun 
je beginnen met het binnenste gedeelte en dan 
de buitenste contour).

Gebruik het sjabloon om de positie van de 
punaises te bepalen en prik ze vervolgens 
dicht bij elkaar op de kurkplaat (je kunt 
verschillende kleuren combineren).

Beschilder de kurkschijf in paars, op een 
1,5 cm brede rand na.

Met de marker teken je weer een gouden contour 
op.

Met de marker teken je weer de gouden 
contour.

Teken weer met een marker de gouden 
contour op.

Plak tot slot de O in het midden van de geverfde 
kurkschijf.
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