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

0080201 Stof katoen 135 x 100cm wit

2340205 powerprint

04921.. catania garen naar keuze

2331250 Boekbinderslijm

0530033 Borduurnaald

1867803 Chalky finish abrikoos

0374403 Pompons Mix Neon

1864029 Pompons 7mm Assortiment

0374920 Borduurkader 20cm

Potlood, Penseel

https://www.debanier.be/stof-katoen-135-x-100-cm-wit.html
https://www.debanier.be/powerprint-250-ml.html
https://www.debanier.be/catalogsearch/result/?q=catania
https://www.debanier.be/boekbinderslijm-vinyl-250-ml.html
https://www.debanier.be/chalky-finish-118-ml-abrikoos.html
https://www.debanier.be/pompon-24-stuks-mix-neon.html
https://www.debanier.be/pompon-7-mm-70-stuks-assortiment-kleuren.html
https://www.debanier.be/borduurkader-20-cm.html


Werkwijze

Foto op stof zetten: 

 × Knip de stof op 26x26cm. 
 × Maak een leuke selfie van jezelf en bewerk de foto. Tip: Bewerk je foto meteen 
op je smartphone, in de meeste fotoapp’s kan je je foto meteen bewerken. Zet de 
foto om in een zwart-wit, knip de foto tot een vierkant en spiegel eventueel.  

 × Print je foto met een laserprinter, let erop dat de foto minimum 20x20cm groot is. Tip: 
voor een laserprint kan je steeds terecht in een kopiecenter. Knip de foto uit op 20x20cm. 

 × Smeer zowel de stof als de foto, op de printkant, in met powerprint. 
Zorg dat je voldoende powerprint gebruikt, maar werk wel netjes 
en mors geen powerprint om de achterkant van de foto. 

 × Leg de natte kanten op elkaar en druk van binnen naar buiten goed aan zodat 
je geen luchtbellen meer hebt. Let erop dat de hoekjes goed vastkleven. 

 × Laat goed drogen tot 24u of met behulp van een haardroger.
 × Met een nat sponsje en zachte draaiende bewegingen kan je nu 
het papier van de stof af wrijven. Blijft er een witte waas achter op 
de foto? Herhaal deze stap. Laat de stof met print drogen. 

Maak er een echt kunstwerk van:

 × Schilder de achtergrond met een contour rond de persoon in één effen kleur. 
 × Borduur verschillende versieringen. 
 × Kleef pompons ter afwerking met de boekbinderslijm.
 × Ben je klaar met borduren? Dan kan je de stof aanbrengen op de houten kader. Breng 
lijm aan op de achterkant van de kader en leg de stof erin. Laat goed drogen. 

Geïnspireerd door de Mexicaanse 
kunstenares Victoria Villasana, geven we 
een zelfportret een kleurrijke upgrade. 
Starten doen we met een zwart-wit 
selfie, het pimpen gebeurt met verf, 
naald en draad. Ga voor kleur en textuur 
en maak met eenvoudige technieken 
een heus kunstwerk. Yes you can!

Deze knutseltip vind je met videoinstructies terug op debanier.be/knutseltips


