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Deze fles met jute en een servet versierd verspreid de  
Kerstsfeer. Ze kan worden gebruikt als een vaas of gewoon  

als een decoratief object.

De lege wijnfles moet aan de buitenkant stof- en vetvrij zijn. Het etiket kan worden ver-
wijderd, maar dit is niet noodzakelijk. Breng op de gehele fles dubbelzijdig plakband aan. 
Verwijder daarna steeds een stukje van de beschermfolie. Verwijder niet teveel omdat het 
jute pluist en het plakband anders de kleefkracht verliest.

Breng op het begin en uiteinde van het jute koord een beetje alleslijm aan zodat het niet 
uitrafelt. Breng daarna wat lijm uit het lijmpistool op de hals van de fles aan en plak hier het 
begin van het jute koord op. Omwikkel nu nauwsluitend de gehele fles met het jute koord. 
Zet het uiteinde van het jute koord weer vast met een druppel lijm uit het lijmpistool.
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Kies nu een servettenmotief uit en knip het op de juiste maat. Voor de servettentechniek 
hebben we alleen de bovenste, bedrukte laag van het servet nodig. Markeer het te lijmen 
vlak voor het servetmotief op de fles. 

Breng de servettenlijm op het gemarkeerde gebied aan en plaats hier voorzichtig het servet 
op. Van het midden uit gladstrijken en nog een laag servettenlijm aanbrengen. Je kunt ook 
om de hals van de fles nog een stukje servet aanbrengen of individuele motieven opplakken.


