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Knutselidee

Benodigde tijd:

resten stof naaigaren
vulwatten, penseel
schaar, naaimachine

textielverf
lint voor de lus 
sleutelhanger

sleutelhanger
Grappige

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld ca. 45 min.

Material:

Nr.102.043 - Grappige sleutelhanger

Heb je snel een klein cadeautje nodig? 

Deze leuke sleutelhanger kan zelfs voorzien worden van een kleine boodschap!
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Knip 2 vierkanten uit restjes stof. Je kunt zelf de maat bepalen. Leg ze op elkaar en speld 2 zijden zoals afgebeeld vast. Neem een gekleurd 
naaigaren en doe het in de naaimachine. Probeer eens een contrasterende kleur, je zult zien dat dit er geweldig uitziet! Naai vervolgens 2 zij-
den aan elkaar met een decoratieve steek, waarbij je ca. 0,5 - 1 cm van de rand af naait. 

Naai de hoeken als volgt:
Wanneer de naald in de stof zit, til je de naaivoet van de machine op, draai de stof 90°, klap de naaivoet weer omlaag en naai verder. Steek in 
het midden van de derde zijde tussen de twee helften van de stof het lint waar later de sleutelhanger aan komt te hangen, en naai het vast. Je 
kunt satijnlint gebruiken of een meer scheurbestendig weefsel, zoals een handvat van een tas.

Voordat je de laatste zijde dichtnaait, vul je de hanger met een beetje watten. Gebruik niet te veel, zodat je het nog gemakkelijk kunt sluiten. Naai 
dan de hanger dicht.
Verf tot slot het gezicht met textielverf. Je kunt ook op andere boodschappen of kunstwerken schilderen! Als hij droog is, hang je hem aan de 
sleutelhanger.
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Werkwijze:


