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Handleiding 
decoratie "Har t"

Benodigd materiaal  
 
grenen triplex plaat, ca. 30 x 60 x 0,8 cm 
scrapbook verzamelalbum, ca. 30 x 30 cm, 25 vel 
paper art pennenhouder, ca. 8 x 8 x 11 cm 
creall Do & Dry modelleermassa, 1000 g, terracotta 
borduurgaren, 6 strengen, elk 8 m, roze tinten 
borduurgaren, 6 strengen, elk 8 m, zwart/wit tinten 
borduurgaren, 6 strengen, elk 8 m, rood tinten 
marabu acrylverf-decormat, 50 ml, wit 
marabu acrylverf-decormatt, 50 ml, metallic-goud 
magneetverf 250 ml, zwart 
magneet neodym, ca. 8 x 4 mm, 5 stuks 
OPITEC alleslijm, 250 ml 

724063 
553097 
465097 
541777 
554118 
554303 
554060 
455713 
455746 
305524 
208305 
301678 

1 x  
1 x  
1 x  
3 x  
1 x  
1 x  
1 x  
1 x 
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  

1. Rol de modelleermassa tot een plaat van ca. 8 mm dik.  

Aanbevolen gereedschap: 
modelleerroller ca. 25 x 200 mm 
mozaïek roller set, 26 stuks 
knutselmessen 
borduurnaalden, stomp, nr.20-45 mm, oogje 7x1 
mm, 25 stuks

Handleiding:

2. Met behulp van de mozaïek roller worden de vierkanten gemarkeerd (in totaal 110 
vierkanten, grootte per vierkant ca. 25 x 25 mm.)

3. Snij met een knutselmes de gemaakte contouren uit de modelleermassa. 

4. Boor in elke hoek van het vierkant een gat. Let op! de gaten worden door het drogen 
iets kleiner.  

5. Laat het geheel aan de lucht harden.  

6. 64 vierkanten borduren, met borduurgaren roze tinten, in kruissteek. 

8. Pak de triplex plaat erbij.  

9. Verf het onderste 2/3 deel met de magneetverf. Herhaal dit meermaals. 

10. Magneetverf goed laten drogen. 

11. Daarna de gehele plaat gronden met de witte Marabu acrylverf (voor- en achterkant).

12. Laat dit geheel goed drogen. 

13. Lijm nu de geborduurde vierkanten (elk 11 stenen horizontaal, 10 rijen verticaal) op het bovenste derde van de beschil-
derde plaat. Let op de hartvorm (grijs geborduurde vierkanten - 6 stenen horizontaal, 8 rijen verticaal).   

14. Het geheel laten drogen. 

15. Nu kunnen de magneten op de magneetverf geplaatst worden.

1. Rol de modelleermassa tot een plaat van ca. 5 mm dik.

2. Met behulp van de mozaïekroller worden de vierkanten gemarkeerd (in totaal 110 vierkanten, grootte per vierkant ca. 15 
x 15 mm).
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1 x  
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Benodigd gereedschap: 
modelleerroller, mozaïek roller, knutselmessen, bakpapier, 
borduurnaald, schaar, liniaal, potlood, borstelpenseel, 
waterglas 

Memoboard "Hart"

7. De overige 46 vierkanten borduren met het grijze garen (mix van zwart / wit kleuren).  

 Scrapbooking Album "Hart"
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Handleiding

Veel succes en plezier!   

3. Snij met een knutselmes de gemaakt contouren uit de modelleermassa. 

4. Boor in elke hoek van het vierkant een gat. Let op! de gaten worden door het drogen iets kleiner. 

5. Laat het geheel aan de lucht drogen.  

6. 64 vierkanten borduren, met borduurgaren grijs, in kruissteek. 

7. De overige 46 vierkanten borduren met de rood tinten garen.

8. Grond de voor- en achterkant van het album met de witte Marabu acrylverf (ook de binnenkant).

9. Laat het geheel goed drogen.  

10. Schilder in het midden op de voorkant een vierkant (ca. 18,5 x 18,5 cm) met de Marabu acrylverf metallic goud.

11. Het geheel weer goed laten drogen.  

12. Lijm nu de geborduurde vierkanten (elk 11 horizontaal, 10 rijen verticaal) in het midden van het gouden vierkant. Let 
daarbij op de hartvorm (de rode geborduurde vierkanten - 9 stenen horizontaal, 8 rijen verticaal).  

13. Dit geheel goed laten drogen. 

Pennenhouder "Hart"

1. Rol de modelleermassa uit tot een plaat van ca. 3 mm dikte.  

2. Met behulp van de mozaïek roller worden de vierkanten gemarkeerd (in totaal 46 vierkanten van ca. 7 x 7 mm.)

3. Snij met een knutselmes de contouren op de modelleermassa.

4. Boor in elke hoek van het vierkant een gat. Let op! de gaten worden door het drogen iets kleiner.  

5. Laat dit geheel goed aan de lucht drogen.  

6. De vierkanten borduren, met de roze tinten, in kruissteek.  

7. Grond de gehele houder, binnen en buiten, met de witte Marabu acrylverf.  

8. Laat dit geheel weer goed drogen.  

9. Lijm nu de geborduurde vierkanten in een hartvorm (elk 9 stenen horizontaal, 8 rijen verticaal) in het midden op de voor-
kant van de houder.   

10. De lijm goed laten drogen. 

11. Fixeer aan de boven- en onderkant van de houder elk twee geborduurde randen in verschillende kleuren.  


