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Handleiding Eenhoorn 'Tas' en hoofddeksel

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Knutselvilt, wit, 5 m x 450 mm 512334 1

Merino wol kamband, 5 pinktinten elk 10 g 565971 2

Merino wol kamband, 5 blauwtinten elk 10 g 565926 2

Merino wol kamband, 5 groentinten elk 10 g 565948 2

Scheerwol vlies, 5 pastelkleuren 570428 1

Vulwatten, 200 g 507537 2

Ritssluiting, ca. 200 x 25 mm, wit, 10 stuks 523845 1

Tempex bol, ø 250 mm 507249 1

Paper Art mask "koninklijk" 440794 1

Pébéo acrylverf spray, wit, 100 ml 609190 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Viltnaalden, 7 stuks 517783 1

Schuimrubber plaat, ca. 210 x 150 x 20 mm 806455 1

Borduurnaalden, 6 stuks in verschillende groottes, puntig 521935 1

Lijmpistool 301128 1

of naalden voor het bevestigen van de eenhoorn

Draad 206691 1

Om te versieren
Waskralen box, wit, 118 g 722445 1
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1. De patronen afdrukken en uitknippen.

2. De lijm vlakken met elkaar verbinden.

3. De klaargemaakte patronen op wit knutselvilt leggen, overnemen en uitknippen. Deze stap herhalen.

4. Vanaf links beginnen de kanten dicht te naaien.

5. Een stuk van ca. 60 mm open laten om het vilt binnenste buiten te kunnen keren.

6. Nadat de tas binnenste buiten is gekeerd wordt de plaats van de rits bepaald.

7. De ritssluiting binnen in de tas leggen, met een stift op de ritssluiting een lijn tekenen en uitknippen. 
Dan de ritssluiting er aan naaien.

8. De kop van de eenhoorn 'tas' met watten vullen en een stuk vilt aan de binnenkant bevestigen (zodat de watten er niet uit kunnen vallen). 
Het vilten stuk het beste met de naaikant vernaaien, zo ziet men geen gaatjes op de tas.

9. Voor de manen de merino wol en de scheerwol vlies in verschillende kleuren plaatsen en arrangeren.

10. De gearrangeerde merino wol en vlies op een schuimrubber plaat leggen en aan de bovenkant vervilten.

1. Een halve tempex bol met de opening naar onder op de tafel leggen.

2. Naar wens vilten strengen van merino en vlies met de viltnaald in de tempex bol vilten.

1. Een ca. 400 x 300 mm lang stuk wit vilt  afknippen en rijkelijk watten erop leggen. 
Nu het vilt met de watten tot een punt zak rollen.

2. Nu de puntzak eenmaal vouwen en de buitenkant met elkaar vernaaien.

3. Dan ene beetje rechttrekken en de bodem vernaaien.

4. De waskralen aan een stuk draad rijgen, ca. 400 mm lang.

5. De draad met de waskralen om de hoorn wikkelen en met het lijmpistool bevestigen.

1. Nu de hoorn op de halve tempex bol met de merino wol en het vlies met het lijmpistool eraan lijmen. En nog een beetje met wol en waskralen versie-
ren.

2. Paper Art masker wit verven, iets bijknippen en van binnen aan de tempex bol fixeren.
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team

Hoorn voor het hoofddeksel

Beide samenvoegen.

Eenhoord 'hoofddeksel'

Eenhoorn 'Tas'



3



4




