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Benodigde materialen:
MDF letterbak, knutselblok Spring Tweed, pomponlint wit,
qua kleur bijpassende knopen en applicaties,
satijnen lint wit, beige acrylverf, papier-maché vogels,
schroefogen en schroefhaken, Washi Tapes

Benodigd gereedschap:
lijm,
knutselmes,
schaar, potlood,
penseel

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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MDF letterbak
De letterbak gemaakt van MDF kan snel in elkaar worden gezet en bied zo
plaats aan tal van dierbare schatten! Met slechts een paar knutsel- accessoires
verfraaid, wordt het een prachtig uniek exemplaar!

Voordat je de letterbak in elkaar monteert, neem je het frame en legt het op een stuk karton
met een mooi motief. Teken de omtrek met een potlood na en knip het frame uit het karton.
Voor het binnenste frame gebruik je een knutselmes, voor de buitenkant kun je een schaar gebruiken.

Bouw de letterbak in elkaar en grond hem

dekkend met acrylverf in beige - goed laten
drogen. Knip in de tussentijd uit het karton
met motief vier 6,2 x 6,2 cm grote vierkanten
en een 6 x 12,7 cm groot rechthoek uit. Lijm
deze op de achterwand van de letterbak. Het
frame met karton met motief lijm je op het
MDF frame. In de vakken kun je naar goeddunken knopen en applicaties plakken. Tot slot
lijm je rond om het binnenste frame een stuk
pomponlint in wit en breng je op de onderste
rand twee schroefhaken aan - gebruik hierbij
een priem.

Aan de schroefhaken kun je bijvoorbeeld de mini fotolijstjes

hangen. Knip een vierkant van 5 × 5 cm van het zelfde motief karton
uit, daarnaast heb je nog een foto van 5 x 5 cm nodig. Plak het in
het lijstje. Het kader pimp je op met een satijnen lint en knopen gewoon opplakken! Schroef aan de bovenzijde in het midden
schroefogen in. Je kunt de beiden lijstjes los ophangen of met een
tussenring verbinden en dan onder elkaar ophangen.

De vogels gemaakt van papier-maché werden met Washi Tapes
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beplakt.

