
stap voor stap dit heb je nodig ...
HOUT - ICOON 
KY8649  9,6 x 9,6 cm ......................................per stuk
LA8650  20,6 x 9,6 cm ...................................per stuk

ACRYLVERF AMSTERDAM
JN5436.735  Oxydezwart .............................500 ml

HAMER
• lengte 26 cm
XV2992 ....................................................................per stuk

SPIJKERS 
• lengte 15 mm - dikte 1 mm
NN2903 .................................................................per 2000

LUREX - GAREN - METALLIC
EP3635 ...................................................6 kleuren x 25 g

WOL BASISKLEUREN
LL3734 ..................................................................... 12 x 25 g

WOL PASTELKLEUREN
LK3733 ..................................................................... 12 x 25 g

BORDUURGAREN SCHOOLVERPAKKING
MP2887 .............................................42 kleuren x 8 m

WOL SCHOOLVERPAKKING
JX6019 ................................................20 kleuren x 50 g

MERCERISED  KATOENGAREN
JV6018 ............................................... 24 kleuren x 20 g

1. Verf de voorkant van het 
icoon met acrylverf. Verdun 
de verf met water voor een 
transparante look. Verf 
vervolgens de zijkanten met 
onverdunde verf. Laat goed 
drogen.

2. Kopieer het bijgevoegde 
sjabloon (zie verso). Knip het 
uit en neem de omtrek over 
met een potlood op het icoon. 
Zet de stipjes op de omtrek 
(ongeveer 1 cm van elkaar) om 
aan te geven waar de spijkertjes 
moeten komen.

3. Sla spijkertjes van 15 mm in 
het icoon op de plaats van de 
stipjes.

Gebruik onze zachte garen gemaakt van 
100% katoen voor meer dan alleen breien en 

haken. Het is verkrijgbaar in heel veel 
kleuren. Het garen wordt simpelweg om 

spijkers gewikkeld die in een houten plank 
worden gehamerd in een bepaald patroon 

of ontwerp.

Ontdek al onze knutselideeën op 
WWW.BAERT.COM

en bestel al je benodigdheden online!

kunst 
op een plankje

knutselidee

4. Knoop het garen vast aan 
een spijker. Wikkel en weef 
het garen van de ene naar de 
andere kant om het hartje te 
vullen.

5. Eindig door het garen 
één keer rond elke spijker te 
wikkelen langs de omtrek. 
Sluit af door enkele knopen te 
maken rond de laatste spijker. 
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