STAPPENPLAN
TOTE BAG: "I CAN'T STAND THE RAIN"

TOTE BAG: "I CAN'T STAND THE RAIN"
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/tote-bag-i-cant-stand-rain

LEERGIERIGE BEGINNERS
MEER HOBBY'S

Hoe maak je het?

STAP 1: DIT HEB JE NODIG
g

Canvas tas

g

Dylon textielverf all-in-1 machine, powder pink

g

Flockfolie glitter, zilverkleurig

g

Borduurgaren perlé nr. 5, 968 lichtroze

g

Kussenvulling

g

1 lapje vilt, ecru

g

1 vel effen borduurfolie

g

Borduurring 15cm

g

Metallic draad ‘Custom by me’ van DMC, zilver

g

2 brochespelden 19mm, zilverkleurig

g

potlood

g

naald en draad

g

schaar

STAP 2: ZO MA AK JE HET
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g

Kleur de tote bag volgens de aanwijzingen van de textielverf.

g

Voor het ombré-effect steek je de tote bag tot waar je de kleur wil in de verf en haal je telkens een paar minuten later de tas
een stukje verder uit de verf.

g

Teken op het lapje vilt een wolk en knip dit in tweevoud uit.

g

Teken op de ﬂockfolie 2 x een wimpers en knip uit.

g

Teken 11 druppels op de ﬂockfolie en knip uit.

g

Strijk de druppels ﬂockfolie en de wimpers volgens de aanwijzingen op de tote bag.

g

Strijk de twee vilten wolkjes aan elkaar met de borduurgaren in festonsteek, maar laat enkele centimeters opening om op te
vullen.

g

Vul met de kussenvulling en naai verder dicht.

g

Bevestig met naald en draad de brochespelden op de achterzijde van de wolk en speld vast op de tote bag. (zo is het wolkje
afneembaar als je de tas wil wassen)

g

Schrijf met potlood op de borduurfolie “I can’t stand the rain” en kleef op de tote bag.

g

Borduur met naald en metalic-draad de tekst op de tas.

g

Houd even onder warm water om de borduurfolie te doen verdwijnen.
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