
Bekijk dit project op www.craftkitchen.nl

Wil je de benodigde materialen bekijken of kopen? Informeer naar een 
verkoopadres bij jou in de buurt. Je kunt ook zelf zoeken in onze lijst met 
verkooppunten. 

Werkbeschrijving - Opbergdoosje met geprint vilt.
Dit houten opbergdoosje in de vorm van een boek is niet 
alleen leuk om te zien maar ook nog eens heel handig. Het is 
gedecoreerd met geprint vilt en fournituren. Doe er je losse 
muntjes in, sieraden of gewoon mooie herinneringen!

Dit bedrukte vilt is verkrijgbaar in twee formaten met verschil-
lende dessins en afbeeldingen. Van authentiek franse stijl tot leuke 
stedendessins van Parijs en Londen. Laat je fantasie de vrije loop en 
maak er iets bijzonders van. Wij maakten twee boekjes in verschil-
lende stijlen en van het overgebleven vilt kun je een leuke boeken-
legger maken en nog veel meer moois!

Benodigde materialen opbergboekje 'Paris'
•  Houten opbergboekje/doosje formaat 3 x 9 x 12 cm. (Pipoos)
•  Vilt met print ‘Paris’ (art. 082.314)  •  Lint rood met witte stipjes 
(art. 018.7398)  •  Lint rood-wit geruit (art .018.7126.15)
•  Wit kant (art. 009.4337-089)  •  Zilverkleurige opplaksteentjes 
(art. 38309 082.17)  •  Eventueel: rood satijnen strikje  en roosjes  
•  Textiellijm Gutermann  (art. 002.705454)
•  Marabu Basic Acrylverf  wit (art. 008.120000080) •  Verfkwast
•  Schaar waarmee je kleine vormen mee kunt knippen.
•  Eventueel: zigzagschaar.

Werkbeschrijving
Schilder het doosje aan de binnen- 
en buitenzijde wit met acrylverf. 
Knip uit het vilt de fragmenten 
zoals te zien op de foto's of kies 
er zelf een paar uit die je leuk 
vindt om te gebruiken. De afbeel-
ding van de Eiffeltoren is met 
een zigzagschaar uitgeknipt maar 
je kunt ook een gewone schaar 
gebruiken. Plak laag voor laag de 
viltstukjes op het boekje. Plak het 
rood gestipte lintje op de voorzijde 
en een stukje wit kant en versier 
verder met roosjes en strikje. 
Beplak de zijkant en achterzijde 
zoals getoond op de foto. Versier 
de Eiffeltoren met glitter plak-
steentjes. Decoreer het boekje 
verder zoals je wilt met wat extra 
kant, roosjes en een strikje.



Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Benodigde materialen boekenlegger ‘Paris’
Vilt met print ‘Paris’ (art. 082.314) • Zigzagband geel (art. 017.233.629) • Zigzagband roze (art. 017.233.749) • Satijnlint smal 
limegroen (art.  018.28300.6) • Satijnlint geel met bloemetjes (art. 017.989) • Satijnlint fuchsia met roosjes (art. 017.1145.786) 
• Groen bloemenband (art. 009.3033 kleur 495) • Linnen band met neon-roze randje (art. 018.7516) • Roze satijnen strikje 
• Textiellijm Gutermann  (art. 002.705454) • Marabu Glitter Liner roze 538 (art. 008.180309) • Scherpe (stof)schaar. 
 
Werkbeschrijving boekenlegger ‘Paris’
Knip uit het vilt met print ‘Paris’ een groot fragment met de maracons. Knip het fragment in de lengte door tweeën. Smeer wat 
textiellijm in het midden van het vilt en plak de helften tegen elkaar. Plak de randen nog niet vast. Knip het vilt aan de onder-
zijde in een punt. Neem een stukje roze en een stukje geel zigzagband en lijm dit tussen de zijkanten van het vilt (foto 3).  
Neem de overige lintjes en lijm ze vast bij de punt tussen de viltlaagjes.  Knip ze tussen de 13 en 17 cm. lang in een puntvorm. 
Plak het strikje op. Breng met Marabu Glitter Liner accenten aan met glitters op de macarons (zie foto stap 5). Let op: als je de 
tube opent, laat eerst de lucht er goed uit en oefen met de Glitter Liner-pen eerst op een proeflapje.

Op onderstaande foto voorbeelden van een opbergboekje en een boekenlegger gedecoreerd met vilt met een 
romantische print.


