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Nr.100.568 - Sierlijke katoenen tas

Materialen:
katoenen tas
verschillende kleuren/soorten textielverf
parel maker

sjablonen
penseel
karton

Werkwijze:

Sierlijke 
katoenen tas

Moeilijkheidsgraad:

benodigde tijd:

makkelijk

ca. 0,5 uur

Leg een stuk karton in de tas, zodat de verf niet doordrukt. 
Verwijder de beschermende folie aan de achterkant van de 
sjabloon en positioneer deze op de stof.

Gebruik het penseel om textielverf aan te brengen en dep het 
op de sjabloon. Verander af en toe de kleur, zodat de bloem 
er echt uitziet. Laat de kleur naar de randen fi jn uitlopen. 
Kleur de gehele sjabloon in.
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Laat de verf ca. 10 minuten aandrogen. Vervol-
gens trek je de folie eraf en plak je deze weer over 
de bloem op. Net als eerst kleur je de bloem weer 
in met verf en laat deze vervolgens 10 minuten 
drogen.

Voor de laatste keer trek je de sjabloon er weer af 
en legt deze weer goed neer, zodat je het blad nog 
in kunt kleuren.

Met de parel maker breng je nu nog mooie krullen aan 
naast de bloemblaadjes. Breng de verf direct uit de 
tube op de stof aan. In eerste plaats zijn de parels nog 
spits, maar vervolgens vormen ze zich tot een mooie 
halve-parel.

Tips:
Het beste kunt je verschillende soorten

textielverf gebruiken, met een normaal, glitter en 
metallic uiterlijk. Deze zijn ideaal om je tas net het 

beetje extra te geven.
Je kunt ook rode, roze en zilveren parel maker
gebruiken en bij het maken van de parel steeds 

van kleur wisselen.

N°100.568 - Sierlijke katoenen tas


