
Wij zijn benieuwd!     Deel jouw creatieve resultaat met #debanier DeBanierCreatief baniercreatief de.banier Maken!

2330520 Posterhanger 32cm

0580006 Imitatieleder cognac

2332162 Imitatieleder oudroze
2332161 Imitatieleder blauw
1862333  Kurk papier zelfklevend strepen

2390824 Polyester koord 100m oker

0011467 Gummivel donkergroen

0011406 Gummivel beige

1860790 Aluminium reliëffolie goud

0200002 Balsaplank 2mm

1867817 Chalky Braam

0070020 Spuitlijm

0460099 Priknaald

Uit je eigen knutselkast:

Scherpe stofschaar

Snijmes

Theelichtje

Potlood en penseel

https://www.debanier.be/posterhanger-magneetsysteem-32-cm.html
https://www.debanier.be/kunstleder-ca-68-x-50-cm-cognac.html
https://www.debanier.be/imitatieleder-50-x-68-cm-oudroze.html
https://www.debanier.be/imitatieleder-50-x-68-cm-blauw.html
https://www.debanier.be/kurk-papier-zelfklevend-20-5-x-28-cm-strepen.html
https://www.debanier.be/polyester-koord-100-m-oker.html
https://www.debanier.be/gummivel-30-x-45-cm-2-mm.html
https://www.debanier.be/gummivel-30-x-45-cm-2-mm.html
https://www.debanier.be/aluminium-relieffolie-goud-20-x-30-cm-3-stuks.html
https://www.debanier.be/balsaplank-1000-x-100-x-2-mm.html
https://www.debanier.be/chalky-finish-118-ml-braam.html
https://www.debanier.be/collall-lijmspray-150-ml-permanent-non-permanent.html
https://www.debanier.be/houten-priknaald.html


Geef je interieur een kleurrijk tintje 
met deze creatieve huisdecora-
tie, ideaal als alternatief voor het 
klassieke posterkader. In deze 
knutseltip maken we gebruik van 
verschillende pastelkleuren, be-
wegende vormen en een mix van 
verschillende afwerkingsmateri-
alen. Je kan het resultaat recht-
streeks tegen de muur ophangen 
of los in de ruimte plaatsen om 
de dynamische beweging van de 
vormen te accentueren.

Werkwijze

Download het sjabloon op debanier.be en print het uit. 

 × Neem de patronen over op het gewenste materiaal. 
 × Vormen 1, 2 en 3: Knip het patroon uit en teken het met potlood over 
op het gummivel of het aluminium. Knip de vormen uit. 

 × Vormen 4, 5 en 6: Snij de patronen uit het balsahout. Spuit zowel één zijde van 
het balsahout als de achterkant van het imitatieleder in met de spuitlijm. Bevestig 
het balsahout op het imitatieleder en laat de lijm eventjes dogen. Knip nu met een 
scherpe stofschaar de randen van het imitatieleder gelijk met het balsahout. 

 × Vorm 7: Snij het patroon uit het balsahout. Kleef het balsahout op het zelfklevende 
kurkpapier. Snij de randen van het kurk gelijk met het balsahout. 

 × Met een priknaald maak je in elke vorm een gaatje. Steek het uiteinde van de okerdraad 
door het gaatje en maak een knoopje. Maak het theelichtje aan en brand het uiteinde 
van de draad mooi af door het héél kort in het vlammetje van het theelichtje te houden.

 × Verwijder het koordje van de posterhanger en schilder met de Chalky-verf. Laat goed drogen. 
 × Leg één onderdeel van de posterhanger met de magneten naar boven op tafel. 
Verdeel de vormen in een mooie balans over de posterhanger. Maak op de 
gewenste lengte, net boven de posterhanger, knoopjes. Door de magneetjes 
kan je nu eenvoudig de posterhanger met de koordjes ertussen dicht maken. 
Bevestig nog één okerkoordje aan de oogjes van de posterhanger. Klaar!

Volg het stappenplan met foto’s op debanier.be/knutseltips


