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Bij een perfecte maaltijd behoort ook de perfecte tafeldecoratie. 
Deze hibiscusbloem servetringen kun je passend bij je servetten 

of tafelkleed maken.

viltwol in de gewenste kleuren,

vilt - fix set of olijfzeep,

rocailles in lila en blauw,

nylondraad en naald voor kralen-

noppen- of vershoudfolie

De wol in strengen delen en op de noppenfolie c.q. vershoudfo-
lie leggen. Om een levendiger effecten te verkrijgen, wordt in 
de bloemblaadjes een kleurverloop ingewerkt. De bloemblaadjes 
worden individueel gevilt, ze moeten in vorm en kleur een beetje 
variëren. De sprookjeswol volgens de instructies op de vilt fi x fl es 

bewerken en vilten. Daarna laten drogen.

Voor de ring wordt een ongeveer 40 cm lang vilten 
koord gevilt. Een dubbele ring leggen en de uitein-
den ongeveer 5 cm uit laten steken. De dubbele 
ring en de uiteinden met de nylondraad fi xeren en 
de droge hibiscusbloemblaadjes aan de uiteinden 

van het koord naaien.
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Met de nylondraad de rocailles aan het eind van 
het vilten koord vastnaaien (stamper). Voor de 
blauwe bloemen blauwe rocailles en voor de roze 
bloemen lila rocailles gebruiken.

De stenen zijn mooie tafelkleedver-
zwaarders of deco strooiers. Je moet 
de gewenste wolkleuren met de vilt fix 
voorbereiden. De steen op de ongevilte 
wol leggen en om de steen verdelen. De 
vilten laag moet gelijkmatig worden ver-
deeld. Vervolgens vast vilten en laten 
drogen. 

Decostrooiers




