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Dit	heb	je	noDig
2 stukken ongebleekte katoen van 35 x 70 cm
restjes stof voor de letters
textiellijm
naald en draad of naaimachine
1 stokje van 40 cm
2 kleine schroefhaakjes
koordje
 

zo	gemaakt
Leg de twee stukken katoen op elkaar en vouw ze 
over de lengte dubbel. Teken een diagonale lijn van 
20 cm om een punt te vormen.

Bedenk een tekst en print de letters op stevig papier. 
Trek de letters over op de achterkant van de stof-
restjes. Vergeet niet om letters als de L en G in “Let It 
Go” in spiegelbeeld over te trekken.

Lijm de letters eerst met textiellijm op het katoen, 
naai ze dan vast met een festonsteek of een zigzag-
steek onder de naaimachine.

Naai nu de twee stukken katoen met de goede kanten 
op elkaar. Draai het werk binnenstebuiten en strijk de 
naadjes plat. Zoom een omslag van 3 cm bovenaan 
de stof.

Schuif het vaandel over het stokje en markeer met 
een pen of potlood waar de haakjes moeten komen. 
Schroef de haakjes in het stokje, trek een koordje 
door de haakjes en hang het vaandel op.

1

wijze woorden 
vaandel
Ook ik ben een groot fan van de Disney-
film “Frozen”. De muziek in de film is 
prachtig, vooral het liedje “Let It Go”, in 
de Engelse versie gezongen door Idina 
Menzel. Het zijn mooie woorden om een 
nieuw jaar mee te beginnen. Laat het al-
lemaal gaan en begin gewoon opnieuw.
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Tip
maak zo ’n  vaandel 

als  naambordje  voor 
de  k inderkamer
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Dit	heb	je	noDig
2 stukken grijsbord in a3-formaat van 2 mm dik
behang
behangerslijm en kwast
eventueel alfabet-stempels
transparante opbergzakjes voor cd’s en dvd’s

zo	gemaakt
Hanteer de maten zoals die vermeld staan op  
pagina 132.

Leg de uitgesneden doos en deksel op het behang en 
snij om de beide vormen het behang uit. Hou overal 
rekening met 1 cm extra ruimte voor het omvouwen 
van het behang.

Ril de vouwlijnen van de doos en deksel en bevestig 
de hoeken met plakband.

Lijm het behang in met de behangerslijm en plak het 
vast om de doos en deksel.

Van het overige grijsbord kun je eventueel tabbladen 
maken waar je op stempelt wat er in de doos zit.

Doe de cd’s en dvd’s in de opbergzakjes en zet ze in 
de doos.

dvd en cd 
opbergdozen
In het nieuwe jaar krijg ik altijd last 
van opruimwoede. Zo begon mijn dvd-
collectie aardig uit de hand te lopen en 
gebruikte ik een grote kast om alle films 
daar in op te bergen. Dat moest com-
pacter kunnen. Ik heb alle dvd’s uit hun 
doosje gehaald, opbergzakjes gekocht 
en speciale dozen gemaakt die mooi in 
mijn kast passen. Ik ben van een hele 
kast naar drie dozen gegaan. Dat is pas 
opruimen!

Werktekening
gebruik de  

werktekening op 
pagina 132
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Dit	heb	je	noDig
2 houten kralen van 2 cm Ø
1 houten kraal van 3 cm Ø
suède koord 35 cm x 1,5 mm
1 sleutelring
 

zo	gemaakt
Vouw het koord dubbel. Rijg de kralen aan het koord 
en haal de sleutelring bovenaan door het lusje. Trek 
het koord aan en leg onder de onderste kraal een 
knoop.

sleutelhanger
Ik slaag er nooit in leuke sleutelhangers 
te vinden. En omdat ik het type ben dat 
een sleutelhanger wel kan waarderen, 
maak ik ze maar zelf. Gewoon een paar 
kralen en een mooi lint en mijn sleutels 
en ik zijn weer blij.
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Tip
je  kunt de  kralen

ook sch ilderen
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Dit	heb	je	noDig
een oude spiegel met lijst
een prikbord
stanleymes
een flink stuk stof
tacker met nietjes
hamer en spijkertjes
 

zo	gemaakt
Haal de spiegel uit de lijst.

Haal de lijst van het prikbord en snij het prikbord op 
dezelfde maat als de spiegel.

Leg het stuk stof plat op tafel en niet deze strak om 
het prikbord.

Plaats het prikbord in de spiegellijst. Sla de spijkers in 
de zijkant van de lijst om het prikbord vast te houden.

oude spiegel 
wordt nieuw
prikbord

4

Tip
maak leuke prikkers 
door mooie knoopjes 

op punaises te  
plakken
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Dit	heb	je	noDig
1 dienblad van 40 x 40 cm
boor
1 plankje van 30 x 30 cm
4 korte schroeven en moeren
1 klein potje of restje beits voor buiten
4 schroefhaken
1 lange schroef
1 houten tuinpaal 
 

zo	gemaakt
Draai het dienblad om en leg het houten plankje er in 
het midden bovenop. Bepaal waar de vier gaten in het  
dienblad moeten komen om het plankje op de  
hoeken vast te zetten.

Boor de vier bepaalde gaten in het dienblad en nog 
eentje in het midden. Schroef de korte schroeven 
in de vier hoekgaten zodat het plankje vast komt te  
zitten. Beits nu alles goed.

Wanneer de beits droog is, kun je de haken in het 
houten plankje draaien.

Neem het dienblad mee naar buiten. Sla de houten 
paal in de grond en schroef de lange schroef door het 
gat in het midden van het dienblad in de paal.

Aan de haakjes kun je pindaslingers en mezenbollen 
hangen.

dienblad 
wordt
voedertafel
Ik voer de vogels in mijn tuin het hele 
jaar door. Zo weten ze dat er bij “Eijken-
duijn” altijd eten te halen valt en heb ik 
het hele jaar door lekker veel vogels in 
de tuin.
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Tip
wil je  n iet  dat 

eekhoorns de  zaden 
opeten,  stroo i  dan 
wat ch il i  tussen de 

zaden. 


