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8759000 Katoenen zak 

0323291 Foam stempels 

0810545 Phantomstift fijn

4085350 Spons voor grimeren 

1370121 Creall textielverf geel 

1370135 Creall textielverf zwart 

1370124 Creall textielverf rood 

1370134  Creall textielverf wit  

1370127  Creall textielverf blauw

Roerstokjes

Mengpotjes (9 stuks)

Meetlat

Stukje karton of stevige plastic (A4)



Het nieuwe schooljaar staat voor 
de deur en daar horen nieuwe 
spullen bij. En niets leuker dan 
de vakantie af te sluiten met een 
DIY-project om je schooljaar goed 
te starten. Maak eenvoudig je 
eigen totebag met geometrisch 
patroon. Met behulp van foam 
stempels in verschillende vormen 
en kleurrijke textielverf krijg 
je snel een mooi resultaat!

WERKWIJZE
 × Steek een stuk karton of een stevige plastiek in de totebag 
om het doordrukken van de verf te voorkomen.

 × Teken met de Phantomstift een raster van 12 blokjes van elk 3,8 x 3,8 cm.  
Zorg ervoor dat je 3 vakken horizontaal en 4 vakken verticaal hebt.  
Meet vanaf de onderkant van je totebag 27 cm af. Dit wordt de bovenkant van je raster.  
Het raster zal je helpen om de stempels op de juiste plaats te positioneren.  
De lijnen verdwijnen na enkele dagen of na het uitspoelen met water.

 × Verknip de sponsjes. Het is aan te raden om per kleur één sponsje te voorzien. 
In totaal gebruiken we negen kleuren, dus heb je minstens negen stukjes nodig. 
Extra stukjes zijn aan te raden als je kleuren wil blenden met elkaar.

 × Maak in de mengpotjes negen verschillende kleuren aan.

 × Neem een beetje verf naar keuze op met een sponsje en dep de verf op de 
gewenste stempel. Druk de verf af op de gewenste plaats in het raster.

 × Wil je graag een kleurverloop maken, breng dan één kleur verf aan langs de ene kant van 
de stempel en een tweede kleur aan de andere kant. Werk telkens naar de binnenkant van 
de stempel toe. Gebruik een proper sponsje om beide kleuren in elkaar te laten blenden.

 × Bestempel het volledige raster, met de verschillende vormen, kleuren en kleurverlopen. 

 × Laat de verf goed drogen. 

 × Verwijder het stuk karton of harde plastiek en fixeer de verf. Leg een dunne 
doek of bakpapier op de tekening en strijk ongeveer 4 minuten over de 
tekening met een heet strijkijzer zonder stoom (ongeveer 150 °C).

 × Als de lijnen van de Phantomstift na een paar dagen nog niet volledig verdwenen zijn, 
kan je deze met water verwijderen. (Doe dit enkel als de textielverf gefixeerd is!)

 × Geniet van alle complimenten die je krijgt wanneer je met je nieuwe totebag op straat wandelt.


