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Notitieboekje met hart
Maak voor je vrienden, kennissen, familie of voor
jezelf een mooie notitieboekje. Zodat je niets
meer vergeet, want je kijkt graag in zo‘n mooi
boekje.
En zo wordt hij gemaakt:

1.

Grond het notitieboekje
met witte acrylverf. Als de
kleur niet goed dekt, moet
je het boekje een twee keer
schilderen. De 2de pagina
van het boekje laat je in zijn
natuurlijke kleur. Het beste
kun je op de eerste pagina
een vel papier leggen, zodat je het niet per ongeluk
verft.

2.

Nu kun je de matrix mozaïek
met siliconenlijm of met mozaïeklijm
op het boek plakken. Overdenk eerst
welk motief je op je notitieboekje
wilt hebben. De matrix mozaïek leg je
met een pincet op. Dit helpt je, om alles mooi dicht naast elkaar te kunnen
plaatsen.

Laat de lijm eerst drogen alvorens verder te gaan.

Benodigd materiaal:
notitieboekje met hart
matrix mozaïek
witte acrylverf

Benodigd gereedschap:
siliconen- of mozaïeklijm
koord
satijnenroosjes in wit en rood

penseel
pincet
draadtang

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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4.

Nu leg je buiten om het hart een stuk koord neer. Plak het
koord met knutsellijm of met mozaïeklijm vast. Dit is een beetje
lastig, maar het lukt je wel.

5.

Nu knijp je van de satijnenroosjes de bloemen af – gewoon
met een kniptang de bloemen van de steel scheiden. Je hebt 4 witte
en 1 rood bloempje nodig. Nu breng je
een grote druppel siliconenlijm in het
midden van het hart aan. Als eerste
breng je hier het rode bloempje op
aan en vervolgens bevestig je om het
rode bloempje de witte – gewoon van
de zijkant uit in de lijm schuiven.

6.

Alles goed laten drogen en je notitieboekje is klaar! Nu kun je
al je belangrijke zaken in het boekje opschrijven. Je kunt echter ook het notitieboekje als een
dagboek gebruiken om hem al je geheimen toe te vertrouwen.
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Benodigd materiaal:

