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Materialen:
 kussenhoes
 servet
 servettenlijm

 textielverf
 sjabloon
 sjabloneerverf

makkelijk



Moeilijkheidsgraad:

ca. 0,5 uur



benodigde tijd:

 parelmaker
 penseel, afplaktape
 schaar, sjabloneerkwast

Voorbereiding

Denk na over hoe je je kussen wilt versieren! Plak het deel
waarop je het servet aan wilt brengen met afplaktape af.
Knip het gewenste motief uit het servet uit en verwijder
de twee onderste lagen van het servet – je hebt alleen de
bovenste laag nodig!

Ser vet aanbrengen
Knutselidee

Breng een laag servetten lijm (voor textiel) op de katoenen
kussenhoes aan (zie stap 1). Nu leg je het servet
voorzichtig op en drukt deze met een penseel van binnen naar
buiten aan (zie stap 2). Daarna smeer je nog een dun laagje
lijm over het servet.
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Fixeren

Stap 1

De rest van de kussenhoes kun je
met verschillende technieken
versieren. Hier zijn enkele suggesties:

Textielverf

Laat de kussenhoes vervolgens
gedurende 24 uur drogen.
Daarna kun je hem binnenste
buiten op katoenstand ca. 5 minuten strijken. Het kussenhoes
is nu aan de linkerkant wasmachinewasbaar tot 40 °C.

Gebruik tape om de afzonderlijke stroken af te plakken. Gebruik textielverf
(bijzonder leuk is textielverf met glittereﬀect) en een penseel om de gebieden te kleuren en verwijder dan de tape (zie stap 3).

Sjabloneren

Gebruik een mooi sjabloon, leg het op de kussenhoes en zet het eventueel
vast met tape. Met behulp van een sjabloneerkwast kun je sjabloneerverf
aanbrengen.

Stap 2

Stap 3

Parels
Met de parelmaker kun je kleine en grote druppels op de kussenhoes plaatsen en deze laten drogen – na het drogen lijken de druppels net
echte parels!

Tip!
Knutselidee
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