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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
- karton - decoratieve kralen
- golfkarton  - acrylverf
- wiebelogen - pluster of Window Color verf
- nylondraad  - namaakbont pluche stof
- pluizenroller – schuimrubber/foam

Benodigd gereedschap:
- lijm
- schaar
- potlood

Pluizenroller kat
Klanten upload van mevrouw Zihlmann

Dank u wel!
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Slingert de pluizenroller bij jou ook altijd rond? Heel 

eenvoudig en met weinig inspanning en materiaal kunt je 

snel een grappige houder voor de pluizenroller maken.

Werkwijze:

- Maak een kartonnen koker afhankelijk van de dikte van de 
pluizenroller.

- Knip of snijdt het golfkarton op maat en plak het op de rol.

- Knip de sjabloon voor de bodem uit, leg het op een stuk 
karton en teken hem na.

- Beschilder de bodem met acrylverf of gebruik gekleurd kar-
ton en plak daarna de gemaakte bodem op.

Benodigde materialen:
- karton - decoratieve kralen
- golfkarton  - acrylverf
- wiebelogen - pluster of Window Color verf
- nylondraad  - namaakbont pluche stof
- pluizenroller – schuimrubber/foam

Meer ontwerpopties:
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- Versier de bovenste rand met de pluster pen of Window Color verf. 

- Knip de kattensjabloon uit en leg het op het namaakbont.

- Knip het bont rond de sjabloon uit, zodat je een stuk  
namaakbont met kattenpatroon krijgt.

- Verstevig het kattenhoofd met foam en plak als decoratie  
wiebelogen, nylondraad (snorharen) en sierstenen (neus) op.

- Plak tot slot de afgewerkte kat op de kartonnen koker en steek hier 
de pluizenroller in.

- En klaar is je zelfgemaakte houder!

Benodigde materialen:
- karton - decoratieve kralen
- golfkarton  - acrylverf
- wiebelogen - pluster of Window Color verf
- nylondraad  - namaakbont pluche stof
- pluizenroller – schuimrubber/foam
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Pluizenroller kat
Sjablonen

bodem:

kat:


