
Op Valentijnsdag kun je die ene speciale persoon op een romantische manier verrassen. Een 
ontbijtje op bed of diner bij kaarslicht wordt extra feestelijk met deze vrolijke valentijnssling-
ers. Happy Valentine! 

Deze slingers van vilt kun je eenvoudig maken met behulp van vilten band. Voor Valentijnsdag is de com-
binatie rood met roze erg leuk maar als je met andere kleuren werkt, zoals blauw of roze kun je deze 
slingers ook maken als kraamcadeau. In de hartjes kun je in plaats van ‘LOVE’ dan de naam van de baby 
aanbrengen. En wat dacht je van een witte variant voor een bruiloft met de namen van het bruidspaar 
erin?

Benodigde materialen

Centimeter
Scherpe stofschaar
Fijn hobbyschaartje waarmee je rond kunt knippen
Lijmpistool of hobbylijm
Knijpers
Spelden
Schulprandschaar of zigzagschaar
Viltband Vivanti Felt Red 38 mm. breed (art. 082.317.38, kleur 722)
Viltband Vivanti Felt Red 15 mm. breed (art. 082.317.15, kleur 722)
Viltband Vivant Felt Pink 38 mm. breed (art. 082.317.38, kleur 749)
Viltband Vivant Felt Pink 15 mm. breed (art. 082.317.15, kleur 749)
Vel opplakbare glittersteentjes (art. 082.16 kleur 722)
Pincet
Roze zigzagband (art. 017233, kleur 749)
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Werkbeschrijving Rozettenslinger
Wij adviseren je deze werkbeschrijving eerst helemaal door te lezen voordat je gaat beginnen.

Knip voor elke rozet van het brede viltenband een stuk van 50 cm.
Markeer het band met behulp van een centimeter om de 1,5 cm. met een speld (foto 1).
Zet de strijkbout op de wolstand en strijk plooien in het band zodat een trapeffect ontstaat (foto 2-5).
Knip met een schulprandschaar (of zigzagschaar) over de hele lengte een decoratierand (foto 6).
Zorg dat een van de uiteinden van het band eindigt met een smal strookje en plak deze met lijm vast  
tegen het andere uiteinde (foto 7).
Leg de rozet plat, doe een dot lijm in het midden en druk de rozet aan totdat de lijm goed droog is 
(foto 8 en 9). Maak met behulp van een gaatjestang of schaartje een opening in een plooi van de rozet  
en haal hier het zigzagband doorheen.
Knip uit het brede roze vilten band een hartje (zie patroon onderaan deze pagina). Maak met behulp van 
plaksteentjes letters op de roze vilten hartjes (een pincet is een handig hulpmiddel hierbij).  
Plak de hartjes op de rozetten
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Werkbeschrijving Hartjesslinger
Wij adviseren je deze werkbeschrijving eerst helemaal door te lezen voordat je gaat beginnen.

Knip van het smalle rode en roze vilten band strookjes van 12,5 cm. Smeer een uiteinde in met lijm (een 
oppervlakte van een vierkante centimer). Vouw het band om tot een hartvorm en plak de uiteinden aan 
elkaar vast. Laat goed drogen met behulp van een knijper (foto 3). De vouw in de punt van het hart kun 
je eventueel wat extra persen met behulp van een strijkbout (op de wolstand). Maak afwisselend rode 
en roze hartjes. Voor een slinger van 80 cm. heb je ongeveer 20 hartjes nodig. Als alle hartjes klaar zijn 
doe je een tipje lijm op de zijkant van de hartjes, druk de hartjes tegen elkaar aan en laat ze drogen met 
behulp van knijpers.
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