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Winterlaars „vorst“
Een bijzonder leuk
geschenkidee is de
zelf versierde winterlaars “vorst”. Het
is bijzonder geschikt
als cadeau voor Sinterklaas en Kerstmis,
ook als decoratie artikel!

Materiaal:
katoenen laars
servet
servetten lijm
textielverf
glitterpen
glitters
sierstenen
edelsteenlijm

1. Motieven aanbrengen:
Kies een paar mooie motieven uit en knip uit het servet. Breng de
servettenlijm op en leg de motieven (alleen de bovenste laag van het
servet!) naar eigen voorstelling op. Bevestig de motieven, door nog
een nieuwe laag servettenlijm over het motief aan te brengen.

2. Textielverf aanbrengen:
Plak met plakband enkele stroken af. Nu kun je met een penseel de
textielverf aanbrengen. Vooral mooi is textielverf met glittereffect! Het is belangrijk dat je het plakband zorgvuldig voor het drogen verwijdert.

glitterpen
glitter
sierstenen
edelsteenlijm

Benodigd gereedschap:
penseel, plakband, schaar, lijm.

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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3. Versieren met glitterpen:
Met de glitterpen kun je ﬁjnere patronen op je laars aanbrengen.
Gewoon rechtstreeks uit de pen op de stof aanbrengen en laten drogen. Bijzonder mooi is het, wanneer je de papiermotieven met een
kleine punt omrand.

4. Sierstenen opplakken:
Met de edelsteenlijm en de sierstenen kun je de katoenen laars een
bijzonder nobel uiterlijk verlenen: de lijm eenvoudig aanbrengen en
de sierstenen opleggen.

5. Glitters aanbrengen:
Tot slot versier je de tussenruimtes met glitter:
je kunt ook hier gebruik maken van de edelsteenlijm, of je neemt een textiellijm en brengt het
patroon op. Nu strooi je de glitter op en laat hem
kort aandrogen. Vervolgens schud je de overtollige glitter terug en laat de lijm volledig drogen.

Tip:
Natuurlijk kun je het kunstwerk ook nog met metallic pennen, parel maker, linten etc. versieren!!!
Veel plezier!
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