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Katoenen tassen versieren

Benodigde materialen:
katoenen tassen beschilderen,
textiel stiften,
sjablonen
kopieerpapier voor textiel

Benodigd gereedschap:
onderlegger
karton
stift,
plakband

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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De hit voor de volgende verjaardag! Zo kan
iedereen een klein cadeautje mee naar
huis nemen.
De katoenen tassen moeten vrij zijn van veredelingen, bij
twijfel kunt u de tas het beste van te voren wassen. Er zijn
veel verschillende katoenen producten die kinderen graag
gebruiken, naast tassen zijn ook baseball caps, portemonnees en zakjes voor mobiele telefoons zeer geschikt. Zoek
sjablonen of kopieer deze. Leg alle benodigde benodigdheden klaar.
Laat ieder kind een motief uitzoeken en deze met behulp
van het kopieerpapier op het katoenen product overbrengen.
Daarbij een stuk van het kopieerpapier op de tas leggen en
met plakband vastzetten. Daarna het motief erop leggen en weer met plakband vastzetten. Met
een potlood het complete motief natekenen – stevig aandrukken!
Bij het inkleuren een dun stuk karton c.q. krantenpapier in de tas leggen, zodat er niets doordrukt. Teken de omtrek met een ﬁjne zwarte stift na en daarna kun je het motief naar wens
een inkleuren.
De kleuren moeten nog (zie instructies!) geﬁxeerd worden. Meestal door strijken. Daarna kunnen de zakjes ook worden gewassen (zie de handleiding van de textielstiften!).
TIPS TIPS TIPS TIPS TIPS TIPS TIPS TIPS
Schoolklassen kunnen bijvoorbeeld een adventskalender maken en kleine geschenken
verpakken!
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Op www.aduis.com onder werkbladen /
kleurplaten zijn veel leuke kleurplaten
gratis te downloaden!

