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Voorjaarskrans - nu kan de lente
komen

Wie wenst er nou niet om zo een mooie kleurrijke voorjaarskrans te bezitten, die
je van een beetje sneeuw aﬂeid en die je in voorjaarsstemming brengt? Daarop kan
waarschijnlijk niemand nee zeggen, daarom veel plezier bij het naknutselen!
Hier is hoe het werkt:

Uitknippen:

Benodigd materiaal:

Benodigd gereedschap:

Knutselvilt in lichtgroen, donkergroen, wit en lila
Spelden
Tempex ring

Schaar
Lijmpistool

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Knip van het lichtgroene en donkergroene knutselvilt ca. 5 cm brede en
16 cm lange stroken af. Je hebt er in totaal ca. 15 stuks nodig. Daarnaast
knip je van het lila en witte knutselvilt (elk 14 - stuks) 1,5 x1, 5 cm grote
vierkantjes uit. In de lengte van het knutselvilt knip je een 1,5 cm brede
strook af (in paars en wit).
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Opplakken:
Wikkel afwisselend licht- en donkergroene stroken om de tempex
ring en lijm ze op de achterzijde met warme lijm vast. Dit doe
je langs de hele ring. Mocht je voor het laatste stuk te weinig
groen knutselvilt hebben, kun je ook een dienovereenkomstig brede witte strook van knutselvilt daarvoor gebruiken.

De strik:
Met de witte en lila kleurige knutselvilt-stroken vorm je nu een
strik - zie afbeelding. Dit is een beetje moeilijk, maar probeer
een mooie strik te vormen. Als je dat gedaan hebt, kun je de strik
met spelden op de krans bevestigen.

De bloemen:
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Nu neem je steeds twee lila (of twee witte) vierkantjes. Deze leg je verzet op elkaar. Door het
midden steek je een speld, die je vervolgens in de krans steekt - hiervoor kun je de foto‘s bekijken.

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

