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Zakken dispenser

Benodigde materialen:
glasparels Ø 6 mm en Ø 10 mm, in wit en lavendel
bal van draad Ø 2 cm in zilver, draad in zilver, aluminiumdraad in violet Ø 2 mm, satijnen lint in paars 6 mm, rondhoutje Ø 6 mm, acrylverf

Benodigd gereedschap:
tang, zijkniptang, schuurpapier,
houten pollepel, plastic zakken,
toffelzaag, verstekbak, houten
spies, schaar

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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De trendy zakken dispenser is een handig idee en kan geheel
individueel worden ontworpen - veel knutselplezier!

Benodigde materialen:
glasparels Ø 6 mm en Ø 10 mm, in wit en lavendel
bal van draad Ø 2 cm in zilver, draad in zilver, aluminiumdraad in violet Ø 2 mm, satijnen lint in paars 6 mm, rondhoutje Ø 6 mm, acrylverf

Benodigd gereedschap:
tang, zijkniptang, schuurpapier,
houten pollepel, plastic zakken,
toffelzaag, verstekbak, houten
spies, schaar

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Eerst wordt het rondhoutje op de gewenste lengte gezaagd, de randen geschuurd en het rondhoutje met acrylverf in paars beschilderd. Terwijl het rondhoutje droogt buig je het violet
kleurige aluminiumdraad zoals afgebeeld om de houten pollepel en brengt het in vorm. Breng de
zakken op het rondhoutje aan en het aluminiumdraad door wikkelen om het rondhoutje bevestigen. Wikkel het dunne zilverkleurige draad strak op de spies. Rijg tussendoor steeds kralen
met een verschillende grootte mee op. Deze spiraal wikkel je nu losjes met de dikkere draad
spiraal mee. Versier de uiteinden met een bal van draad en enkele parels. Tot slot hoef je alleen
nog het satijnen lint aan te brengen, om de houder op te kunnen hangen.

