N° 104.462

Knutselidee

com

Pantoffels gemaakt van viltplaten
Ook voor
beginnende
naaiers/-sters

eenvoudig & snel

creatieve
gastpantoffels
viltplaten, parelgaren of wol,
decoratieve elementen van vilt,
zolen noppen latex

Benodigd gereedschap:

naald, schaar,
viltstift, spelden,
haaknaald, printer

Meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Basisinstructies
Print eerst de sjablonen uit en plak ze aan elkaar.
Het originele sjabloon heeft ongeveer schoenmaat 40 - verklein of vergroot tot de gewenste maat.
Vervolgens het sjabloon op een viltplaat overbrengen en netjes uitknippen.
De uitgeknipte viltvorm samenvouwen, met spelden vastzetten en in elkaar naaien.
Voor het in elkaar naaien kun je het beste de festonsteek of de stiksteek gebruiken.

Hiervoor de naald van onder af insteken, 1 de gewenste steeklengte naar
achter steken, 1-2 daarna de dubbele lengte van de steek van achter naar
voor steken 2-3 en in het laatste gat weer insteken 3-1 . Deze stap zolang
herhalen, tot je de gewenste lengte bereikt hebt.

Benodigde materialen:
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Stiksteek
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Festonsteek
Deze steek wordt meestal gebruikt voor randen:
Van onder in de viltplaat insteken,
de draad achter de naald leggen en
de naald erdoor steken, hierbij ontstaat een lus. Deze stap wordt zolang
herhaald, tot de gewenste lengte bereikt is.

Vilten pantoffel in „blauw“
De sjabloon 2x op een blauwe viltplaat overbrengen en uitknippen. Vouw de platen dubbel en naai met geel parelgaren of gele wol
met knoopgatssteek (ook wel festonsteek
genoemd) aan elkaar. De uiteinden van de
draden goed afhechten en vastknopen!!
Voor de bovenkant van de pantoﬀels twee
ronde cirkels Ø 7 cm haken en opnaaien.
Hiervoor 6 vaste steken tot een ring haken en in elke bijkomende ring steken meerderen.
Tip: Een smileygezicht met zwart parelgaren opnaaien of met de plusterpen een gezicht optekenen.
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Viltpantoffels „grijs“
De sjabloon 2x op een grijze viltplaat overbrengen en uitknippen. Vouw de platen dubbel en
naai met groen parelgaren of groene wol met
knoopgatssteek (ook wel festonsteek genoemd)
aan elkaar. De uiteinden van de draden goed
afhechten en vastknopen!!
Als decoratie een kwast maken en op het
bovenste deel van de pantoﬀel naaien.

Viltpantoffels „zuurstokroze“
De sjabloon 2x op een zuurstokroze viltplaat
overbrengen en uitknippen. Vouw de platen
dubbel en naai met wit parelgaren of witte wol
met stiksteek aan elkaar. De uiteinden van de
draden goed afhechten en vastknopen!!
Als decoratie worden op het bovenste gedeelte van
de pantoﬀel worden 2 vilten haasjes opgenaaid.

Zodat je niet uitglijdt, kun je op de onderzijde van je pantoﬀels stippen of motieven
met zolen noppen latex optekenen – zo ontstaan er nooit meer glijpartijen!!
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Instructies:
Dit deel (deel 2) uitknippen
en tegen de rand (plakrand
sterren) van deel 1 plakken.
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Instructies:
Print de sjablonen van deel
1 en 2 uit. Knip de sjablonen
uit en plak ze op
de plakranden (sterren) aan
elkaar. Voor de linker en
rechter pantoffel gebruiken!

