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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:
drukvilt in de kleuren rood, groen en zwart 

Benodigd gereedschap:
revolvertang, schaar
kleermakerskrijt

Servetring gemaakt van vilt
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Servetring gemaakt van vilt
Deze zelfgemaakte  

servetringen zijn niet alleen  
praktisch, ze verfraaien  

bovendien de eettafel!

Print de sjablonen uit en knip het gewenste motief uit.

Plaats de sjabloon op het drukvilt en teken hem met kleermakerskrijt na.

Knip het motief uit het drukvilt.

foto 1 foto 2 foto 3

Benodigde materialen:
drukvilt in de kleuren rood, groen en zwart 

Benodigd gereedschap:
revolvertang, schaar
kleermakerskrijt
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Servetring gemaakt van vilt
Plaats een rond voorwerp (bijvoorbeeld een eierdopje) op het vilt en teken het met het 
kleermakerskrijt na.

Maak met de revolvertang twee gaten in het vilt zodat je de rondingen uit kunt knippen.  
(Indien je geen revolvertang hebt, kun je met een knutselmesje een inkeping snijden en daarna de ronding verder uitknippen.)

Het ronde gedeelte moet aan twee zijden over een lengte van ca. 1 cm gesloten blijven. 

De sleuf die uitgeknipt wordt is ca. 1 mm breed.

Nu kun je het servet van onder af door de eerste opening halen en door twee tweede opening 
weer naar beneden leiden.

Klaar!
foto 4 foto 5 foto 6

Benodigde materialen:
drukvilt in de kleuren rood, groen en zwart 

Benodigd gereedschap:
revolvertang, schaar
kleermakerskrijt
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Servetring gemaakt van vilt
Sjablonen




