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Koningin met vilten guirlande
Handleiding

T012G002



1

3

2

4

2

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Golfkarton 245 g/m2, ongekleurd, naturel, ca. 50 x 70 cm, 10 vel 420158 1

Tempex bol  ca. ø 60 mm, wit 510303 5

Marabu acrylverf Decormat 50 ml, geelgroen 485873 1

Elastisch koord set, wit, rood, bruin en zwart, ca. ø 1 mm x 5 m, 4 stuks 556888 1

alternatief

Elastiek, wit, ca. ø 1 mm x 25 mm, per stuk 579592 1

Kroon

Voorbeeld kroon uitknippen. Naar omvang van het hoofd de 
kroon aanpassen.

Kroon uitknippen.

Voorbeeld kroon op de achterkant van het karton leggen en met 
een potlood natekenen.

Met de gatenpons, links en rechts, een gat voor het elastiek 
stansen.
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Het golfkarton aan de achterkant met het lijmpistool aan elkaar 
lijmen en het elastiek aan beide kanten vastknopen.

Tempex bol 60 mm, verf, penseel, schaar en plakband klaarleg-
gen.

De tempex bollen worden met een stuk dubbelzijdig plakband 
(aan de onderkant geplakt) op een stuk karton gefixeerd en dan 
2x beschilderd.

Met het lijmpistool een beetje lijm in het kleine gat doen. De tempex bollen diep in de lange punten van de kroon steken.

Wanneer de tempex bollen gedroogd zijn, wordt in het midden, 
met de schaar een klein gat gemaakt.
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Tot slot worden de belletjes geplakt op de korte punten.

Bol

T012G002

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Tempex bol  ca. ø 70 mm, wit 547097 1

Glitter sticker plaat, zelfklevend, ca. 295 x 120 mm, goud, per stuk 614245 1

alternatief

Marabu acrylverf Decormat 50 ml, metallic goud 455746 1

Penselen set, Gr. 2,4,6,8,10,12, 12 stuks 431957 1

Dubbelzijdig klevend 3D-tape, ca. 2 m x 12 mm, ca. 1 mm dik, per stuk 438832 1

Er worden 2 stukken van de glitter sticker plaat van ca. 9 cm 
afgeknipt. 

De hoeken worden ingeknipt zodat de glitter plaat beter om de 
tempexbol 70 mm past. Met het andere stuk wordt de bol aan de 
andere kant ook zo bedekt.
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De glitter plaat wordt met de hand stevig om de bol gedrukt, 
aan de hoeken nog wat lijm aanbrengen, zo kan de folie niet 
meer loslaten.

Vilten guirlande & riem

T012G002

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Knutselvilt, ca. 200 x 300 mm, ca. 1,5 mm dik, synthetisch, 5-kleurig gesorteerd, groen-
tinten, 
10 platen

515367 1

Messing belletjes, ca. ø 11, 15, 19 en 29 mm, goudkleur, 100 stuks 511455 1

Aanbevolen gereedschap
Prym borduurnaalden puntig, elk 2 groottes in de dikte 18 - 22, 6 stuks 521935 1

Naaigaren set, 100% polyester, 32 kleuren, elk 15 m lang, 64-delig 516743 1

Spelden met glazen kop, kleurrijk gesorteerd, ca. 0,6 x 30 mm, 10 g 521304 1

OPITEC gatenpons set, incl. 3 opzetstukken, in de groottes: ca. ø 2 mm, 3 mm en 4 mm, 
ca. 145 mm lang, 4-delig 573806 1

Huishoud- en naaischaar, afmeting (L): ca. 150 mm, per stuk 361233 1

Pattex® lijmpistool Supermatic 301356 1      

alternatief

Brother naaimachine RL 417 621174 1
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Voorbeeld harten uitknippen. De uitgeknipte papieren harten op de lichtgroene platen leggen.

Met een stift de harten op het vilt omtrekken en uitknippen. Er 
kunnen uit de 3 lichte groentinten ca. 20 harten, in 2 groottes 
geknipt worden.

De vilten platen worden in het midden bij elkaar gelegd en met 
spelden gefixeerd.

Uit het donkere vilt worden ca. 6 harten met een breedte van ca. 
60 mm uitgeknipt.

De harten in verschillende kleuren en groottes naast elkaar met 
de spelden fixeren.

Handleiding vilten guirlande
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Met de naaimachine (of met de hand) wordt alles vast 
genaaid.

1. Voor de riem stap 1 - 5 en 7 - 8 van de guirlande 
handleiding als leidraad aanhouden.

Alternatief: alles kan ook met het lijmpistool vastge-
plakt worden.

Er worden 6 kleine vilten harten in verschillende kleuren met een 
afstand ertussen van ca. 6 cm opgelegd. De vilten harten worden 
met de belletjes vastgenaaid.

Totale lengte ca. 60 - 90 cm

(kan ook als armband gebruikt worden)

Tot slot worden de belletjes, verschillend groot en klein, op elk 
hart genaaid.

Totale lengte ca. 1,70 m.

Handleiding vilten guirlande

Handleiding riem
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