
Met hoed en strik  
naar een thema party  

<cs:Bold>Benodigd materiaal hoed en strik:</cs:Bold> 

Knutselvilt, zwart, 45 x 70 cm, per stuk  515965  2

Stofresten set, bont gekleurd ca. 500 g 598800  1

Merino kamband wol, 5 kleuren elk 10 g, roodtinten 565937  3

Pauwenveren, 5 stuks 943731  1

Schminkkoffer 420538 1 

<cs:Bold>Aanbevolen materiaal/gereedschap:</cs:Bold>   

Vulwatten 200 g   of  507537  

Vulwatten 1000 g  525598  

Naaigaren zwart  1

Naainaald   

Schaar   

  of naaimachine   



Handleiding 
Hoed en strik 

1. Trek het patroon voor de hoed over op het 
zwarte vilt en knip het uit.  

2. Als het kan, met een naaimachine, de 
delen aan elkaar naaien. Anders met 
naald en draad.  
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3. De hoed met kantenstof bedekken en 
met met de hand vastnaaien. 

4. Een stoffenband om de hoed bevestigen 
en vastnaaien.   

5. Merino viltwol uit elkaar plukken, twee 
kleuren mixen, stofband aan de  punten 
erover leggen en zo aan de binnenkant 
van de hoed fixeren. Een lijmpistool kan 
hiervoor gebruikt worden.  

6. Pauwenveren in de stofband, aan de 
hoed, steken. 

<cs:Bold>Benodigd materiaal ‚Zakhorloge‘:</cs:Bold> 

Medaillon kunststof, ca. 9 cm 423206 1

Wit papier, bijv. 483664 1

Zwarte stift bijv. een set 497012 1

Spray verf zilver, 50 ml 568706 1

Zilveren ketting 548023 1

<cs:Bold>Aanbevolen materiaal/gereedschap:</cs:Bold>   

Sieraden tang bijv een tangen set 512509 1

Draad, zilver, dun bijv.  247078 1

Handleiding 
Zakhorloge 

1. Een helft van het medaillon in zilververf 
spayen. 

2. Medaillon als sjabloon nemen, op papier 
leggen, aftekenen en uitknippen. 

3. Uurwerk met een zwarte dunne stift er 
op tekenen. 



Benodigd materiaal konijn - masker: Artikelnummer: Aantal: 

Paper Art masker, naturel, per stuk 458397 1

Aluminiumdraad, bijv. zwart, 3 m 203947  1

Gipsbanden, ca. 3 m x 15 cm 503472  1

Kunststofdoos, per stuk 472720  1

Ketting, koperkleur, ca. 1 m, per stuk 548034  1

Acrylverf zwart, 50 ml 455724  1

Acrylverf wit, 50 ml 455713 1

Acrylveff lichtbruin, 50 ml 485378 1

Acrylverf metallic goud, 50 ml 455746  1

Elastiek, wit, ca. 25 m lang, per stuk  579592  1

Aanbevolen materiaal/gereedschap:   

Dubbelzijdig plakband, ca. 20 m, per stuk 484718 1

Penselen set 469140 1

Permanent marker zwart 536028 1

Handleiding 
konijn - masker 

1.Draad tot konijnen oren buigen, gipsban-
den kort in water dompelen en de oren 
daarmee aan het masker bevestigen. 

2. Verfrommel papier, als snuit erop leggen, 
konijnentanden van dik karton of gips-
band knippen en alles met de gipsbanden 
aankleden.  Met de handen glad strijken 
en laten drogen. Met acrylverf beschilde-
ren, contouren tekenen met de zwarte 
permanent marker.   

3. De binnenkant van het deksel van de 
kunststof doos zwart verven.   

 4. Buitenrand met dubbelzijdig plakband 
omranden en de ketting eraan plakken.

4. In het medaillon leggen en sluiten. 

5. Zilverkleurige ketting met dun zilverdraad 
aan de hanger bevestigen.   
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Benodigd materiaal konijn - uurwerk Artikelnummer: Aantal: 

Boetseerklei, 1000 g, per stuk 503088 1

Kwartsuurwerk set I 101577 1

evtl. andere wijzer, per stuk 120162 1

Acrylverf wit, 50 ml 455713 1

Acrylverf goud, 50 ml 455746 1

Acrylverf bruin, 50 ml 485378 1

Smyrnastramien, ca. 1 m of kippengaas voor stabiliteit 519682 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap:  1

Deegroller   

Mes   

Penseel plat en puntig   

evtl. gouden stift   

Handleiding 
konijn - uurwerk 

1. Boetseerklei met een roller uitrollen en 
een paar golven erin drukken.  

3. Aan de achterkant een stuk van het 
stramien of kippengaas plaatsen voor 
meer stabiliteit.  

2. Rand met een mes bijsnijden.   

4. Gat voor het uurwerk in de boetseerklei 
maken. 

5. Een stuk folie om een fles leggen, geboet-
seerde klok erop leggen, vormen en laten 
drogen. 

6. Klok wit verven, goud en bruin acrylverf 
mensten en de rand daarmee verven.  

7. Getallen met gouden verf en penseel of 
gouden stift erop schrijven.  

8. Het uurwerk nog plaatsen en alles is 
klaar! 
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Hoeddeel rechts 2x
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Hoeddeel midden 2x



Hoeddeel links 2x



Hoed top rond 
(boven) 
 

Stof lijn



Hoedrand links boven



Hoedrand rechts boven



Hoedrand links onder



Hoedrand rechts onder


