
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 - Prikborden van vilt
Een memory board voor aan de 
wand om je mooiste foto’s en 
dierbare herinneringen aan op te 
hangen. Een stoere versie voor 
de jongenskamer of een met 
vlinders voor ‘sweet memories’.

Vlinderbord

Benodigde materialen
• Geprint vilt met vlinderdecor 
(formaat 50x70cm.) art. FLSG/ST30
• Zacht board geschikt voor prikbord 
(GAMMA), formaat 35 x 50 cm.
• Textiellijm
• Fijn schaartje
• Kopspelden met bijvoorbeeld parel-
moer knopje in bijpassende kleuren.

Werkbeschrijving
Het vilt met vlinderpatroon is bedrukt met twee keer hetzelfde patroon. Knip de ene helft uit als ondergrond voor het prikbord 
en knip uit de andere helft losse fragmenten voor decoratie. Lijm het vilt aan de randen vast op het zachtboard met textiellijm. 
Knip met een fijn schaartje elementen uit het ander vilt: vlinders en vlakjes. Deze vlakjes kun je als 'zakjes' vastlijmen op het 
bord en hierin foto's of briefjes steken. De vlinders prik je met een mooie kopspeld vast met daartussen een foto of kaartje.

Knip uit het overgebleven vilt losse vlinders en prik die mee op de foto's met een mooie bijpassende kopspeld. Knip uit het vilt 
fragmenten en plak ze als 'zakjes' op het bord waarin je een foto of lief briefje schuin kunt steken.



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.

Stoer bord - Benodigde materialen
Geprint vilt met wereldkaartdecor (formaat 50x70cm.), art. FLSG/ST28 • Hardboard plaat 60 x 80 cm. • Fiberfill 60x80 cm. 
• Een houten fruitkratje • Acrylverf of waterverf met kwast • Textiellijm • Lijmpistool. 

Werkbeschrijving
Leg het fiberfill gecentreerd op de plaat hardboard en lijm het vast met textiellijm. Leg daarop het vilt en lijm dit ook aan de 
randen vast. Eventueel kun je het fiberfill met het vilt eerst doorstikken op de horizontale meridianen voor een extra dimen-
sionaal effect (zie voorbeeld foto). Haal het houten kratje uit elkaar en verzaag de plankjes zodat een lijst ontstaat met een 
binnenmaat van 48 x 67 cm. Verf de plankjes nonchalant met behulp van acryl- of waterverf in blauw/oker-tinten passend bij 
het vilt. Breng de verf niet dekkend aan maar transparant zodat een 'sloophout-'effect ontstaat. Lijm de plankjes vast met een 
lijmpistool.

Door het vilt met fiberfill door te stikken krijg je een mooi bol effect. De houten lijst 
verf je niet dekkend zodat een verweerd sloophout-effect ontstaat.


