
WERKBESCHRIJVING - Halloween slinger

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
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 gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Marianne:”Wat kun je met vilt toch enorm veel leuke dingen doen, echt heerlijk materiaal om mee te werken!
Deze vlaggenlijk heb je in een mum van tijd gemaakt, en volgens mij is zo’n herfst/halloween slinger ook een leuk 
woensdagmiddag-/weekend-/herfstvakantie-project om samen met kinderen te doen.

De kinderleeftijd ben ik ruimschoots voorbij - desondanks heb ik met kinderlijk veel plezier deze slinger gemaakt. Het 
uitzoeken van de motiefjes alleen al was een feestje.
De kleur keuze van het vilt voor je vlaggen en het thema van de motiefjes die je op de vlaggen plakt, maakt dat 
eigenlijk álles mogelijk is ...... verjaarsslinger, kerstslinger .....verzin het maar!”

Benodigdheden:

Allerlei soorten vilt (ik gebruikte oranje, bruin, groen en geel in diverse kleurschakeringen voor de vlaggen en nog wat wit, 
zwart en rood voor de decoraties)
2 soorten ReStyle biasband (een ruit voor de bovenrand en eentje met een schattig kantje voor langs sommige vlaggetjes
Kartelschaar, Gütermann textiellijm
gewone schaar en/of snijmat+snijwiel
liniaal
naaimachine, garen
motiefjes voor versiering 

Allereerst maakte ik van papier een malletje voor mijn vlaggen. De bovenkant is 20 cm; precies in het midden - dus op 10 
cm - mat ik nog eens 20 cm af naar beneden en verbond toen dat punt naar de linker- en rechterbovenkant: vlag voorbeeld 
klaar. Op deze manier kun je heel makkelijk elk gewenst formaat zelf bepalen.

Met mijn formaat vlaggenmal kon ik precies 2 vlaggen uit één vel vilt snijden, en ik sneed in totaal 16 vlaggetjes, in 8 
verschillende, herfstachtige kleuren. De stukjes die overbleven kon ik prima gebruiken voor mijn versieringen.

Langs de rand van sommige vlaggen plakte ik met textiellijm een randje van het bruine kant; andere gaf ik met een 
kartelschaar een leuk zig-zag-randje.
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Vervolgens spelde ik mijn vlaggen tussen het dubbelgevouwen ruit-biasband en naaide zo mijn vlaggen vast tot een - 
lange - lijn.
Toen dat klaar was, zocht ik op het internet naar leuke herfst- en halloween motieven; sites met kleurplaten zijn een prima 
bron. Ik printte ze op het juiste formaat uit op papier, maar je kunt ze natuurlijk net zo goed zelf tekenen, zoals ik met b.v. 
de paddenstoel deed; overtrekken op bakpapier is ook nog een manier.

Knip de papieren motiefjes uit, leg ze op het vilt, speld ze zo nodig vast en knip ze nu netjes uit.

Tot slot plakte ik met de textiellijm mijn motiefjes op m’n vlaggen, en klaar was mijn slinger!

Een heerlijke, vrolijke herfst en veel maakplezier gewenst! 

Marianne xx
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