
Carnaval accessoires 

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal 

Gipsband voordeelset, ca. 2 kg, ca. 3,6 m2 (genoeg voor 2 hoeden) 505821 1

Ballonnen ca. ø 180 mm, kleurrijk, set 100 stuks 537477 1

Tempex bol wit, ca. ø 70 mm 547097 2

Reeves fijne acrylverf 75 ml, titaanwit 442318 1

Reeves fijne acrylverf 75 ml, middengeel 442075 1

Reeves fijne acrylverf 75 ml, licht oker 442248 1

Reeves fijne acrylverf 75 ml, umbra gebrand 442271 1

Reeves fijne acrylverf 75 ml, marszwart 442307 1

HOOOKED Zpagetti Bonbon Set-Happy Shades, set 9 stuks 587678 1

Houten kralen set ca. 8 - 17 mm, kleurrijk, set 84 stuks 556796 1

Elastiek ca. ø 1 mm, ca. 25 m lang, wit 579592 1

Wikkeldraad ca. ø 0,65 mm x 35 m, 100 g/rol, bruin 200044 1

Schapenwol kamband 50 g, tabak 585447 1



Handleiding 
1. Blaas de ballon op in de gewenste grootte 

(hoed). 
2. Pak het gipsband erbij. 

3. Knip de banden in kleine stukken. 
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4. Dompel deze in een schaal met water
5. Knijp de banden voorzichtig uit en leg ze 

op de ballon.
6. Plaats meerdere lagen zodat de hoed 

stabiel wordt. 

Aanbevolen gereedschap: Artikelnummer Aantal 

BOSCH lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

UHU lijm 40 g 304403 1

Benodigd gereedschap:   

ondergrond, schaal voor water, schaar, keukenpapier, folie, emmer,    

borstel- en puntpenseel   

  

7. Direct aan de onderkant de gemodelleer-
de laag versterken zodat de onderkant, bij 
het snijden later, niet breekt. 

8. Bedek 2/3 van de ballon.
9. Tempex bol met plakband op de gipsbal-

lon fixeren.
10. De bol met gipsband bedekken en 

vastmaken. 

12. De hoorns etc. met de gipsbanden 
omwikkelen en versterken. 

13. De ballon in een emmer plaatsen om te 
drogen. 

14. Laat het geheel ca. 1 - 2 dagen drogen. 

15. De ballon doorprikken, de onderkant van 
de hoed met een schaar recht knippen 
(aan de gewenste grootte van het hoofd).

16. Met de bovengenoemde verfkleuren het 
geheel beschilderen.

17. Een HOOOKED Zpagetti-knotje (geeltint) 
in stroken knippen.

11. Voor het maken van de hoorns, de mond 
en de tanden: keukenpapier rollen, met 
plakband bevestigen, op de gemodelleer-
de laag (ballon) fixeren.



20. Houten kralen aan het eind van de 
draadbanden lijmen.

18. Met band tot een bundel maken en 
knopen.

19. Enkele banden met wikkeldraad 
versterken. Deze kunnen zo gemodelleerd 
worden.  
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21. Draadbanden aan de voorkant van 
de hoed fixeren. (indien mogelijk een 
lijmpistool gebruiken) 

22. Met de handboor aan de onderkant van 
de hoed aan beide zijkanten twee gaten 
boren. 

23. Door deze gaten het elastiek rijgen. 

24. Schapenwol aan de onderkant van de 
hoed lijmen (verzachtend voor de huid 
en beter draagcomfort)

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal: 

Knutselvilt ca. 450 x 700 mm, ca. 3,5 mm dik, banaangeel 515459 2

Knutselvilt set, ca. 200 x 300 x 1,5 mm, geeltinten, set 10 stuks 515460 1

Catania handwerkgaren, 50 g knotje, 125 m, oranje 542452 1

Vulwatten 200 g, wit 507537 1

Aanbevolen gereedschap/materiaal:   

BOSCH lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

UHU lijm 40 g 304403 1

1. Pak het 3,5 mm dikke, banaangele knut-
selvilt erbij. 

2. Al naar gelang de kraaggrootte, knipt u 
een cirkel of ovaal uit het vilt. 

3. Knip uit het midden de ingang voor het 
hoofd uit. 

4. Aan de buitenste rand van de cirkel/
oval knipt u driehoeken uit. 

5. Voor de gevulde drakenstaartknipt u 
stroken van het banaangele knutselvilt. 

6. Deze stroken in het midden, in de lengte 
vouwen.

7. Knip nu, aan de geopende kant (in 
gelijke groottes) driehoeken uit de beide 
viltlagen. (De uitgeknipte driehoeken kunt 
u later nog gebruiken).

8. Laat deze in het midden 
gevouwen. 

9. Vul de drakenstaart met de vulwatten. 

10. Naai het gevulde met handwerkgaren 
dicht.

Drakenkraag 

Handleiding 



Veel plezier en succes gewenst door het OPITEC Creatief-Team!
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19. Deze op of onder de drakenstaart en 
kraag fixeren.

11. Vul de gehele drakenstaart zoals 
beschreven.

12. Knip nogmaals een strook in de grootte 
van ca. 45 x 12 cm.

13. Deze wordt ook aan beide kanten inge-
knipt (uitknippen van driehoeken).

14. Weer in het midden op elkaar leggen en 
driehoekjes inknippen.  

15. Ditmaal blijven ze glad liggen. 

16. Lijm dit op de liggende drakenstaart. 

17. Nu naait u de drakenstaart aan de 
krakenkraag (oranje garen).

18. Van het overgebleven dikke vilt kunt u 
nog meer driehoeken inknippen. 

20. Met driehoeken decoreert u de comple-
te drakenkraag. 

21. Om de viltdelen vast te lijmen kunt u 
een lijmpistool gebruiken of de knutsel-
lijm.


