
WERKBESCHRIJVING - Koningsdag slinger

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.

Liza: ‘‘Zo nu en dan hebben wij Nederlanders wel eens wat te vieren...;-) Binnenkort mag de versiering weer uit 
de kast, want het is bijna Koningsdag en bij vieren hoort versieren. Voor Koningsdag maakte ik een slinger met 
tassels en band waardoor je een vrolijk geheel krijgt. De slinger werd gemaakt in de bekende kleuren rood, wit, 
blauw en oranje, maar ook in andere kleurcombinatie’s  heb je al snel een leuke feestversiering!’’

 
Benodigdheden

- Vivant denim band 2 m van 10 mm breed
- Oaki Doki fabrictape rol van 20 mm breed, 2 meter lang
- Durable Coral rood 316
- Durable Coral wit 310
- Durable Coral blauw 370
- Durable Coral oranje 2194
- Clover tassel maker

        

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Werkbeschrijving
 
Liza: “Allereerst maakte ik tassels met de Clover tassel maker. Op de werkbeschrijving van dit apparaatje staat duidelijk 
omschreven hoe je snel en makkelijk tassels maakt.”

 
“Uiteindelijk maakte ik voor deze slinger van 2 meter 8 tassels met 3 draden in de kleuren rood, wit en blauw en werkte 
de tassel af met een oranje accent.”
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“Van Vivant denim band knipte ik 8 stukken van 20 cm en knipte in het uiteinde een inkeping.” 
 

“Voordat ik de tassels en het band tussen het fabrictape plakte, vouwde ik eerst het tape dubbel zodat er een vouwlijn 
ontstaat. Trek voorzichtig stukje voor stukje de beschermlaag van het fabrictape en plak het begin tegen elkaar aan.”

          

“Trek daarna weer voorzichtig een stukje beschermlaag van het fabrictape en plak er een tassel of denimband tussen.  
Dit herhaal je tot het eind van het tape.”

Maak er een feest van!
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