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Blad sieraad - Vegatex

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Vegatex effect papier ca. 50 x 37,5 cm 608736 1

Kurkleer granulaat ca. 450 x 350 mm, ca. 0,65 mm dik 510471 1

Borduurgaren set 6 strengen, 6 kleuren van elk 8 m, bruintinten 554196 2

Vliesofix® ca. 90 cm breed, ca. 100 x 90 cm 500784 1

Kurkband vlak ca. 1 m x 10 mm naturel 510507 1

Kogelmagneetsluiting ca. ø 12 mm, 2-delig, goudkleur mat 206462 2

Kettelstiften ca. ø 0,5 x 45 mm, 100 stuks, goudkleur 548001 1

Oorhangers ca. 20 mm, 12 stuks, goudkleur 512121 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Borduurnaalden met punt nr. 20 / 45, oogje 7 x 1 mm, 25 stuks 521175 1 of

Borduurnaald elk 2 groottes in de dikte 18 – 22, 6 stuks 521935 1

Sieraadtangen set, 3 stuks 512509 1

Benodigd gereedschap
Vel papier, potlood, liniaal, schaar, borduurnaald puntig evt. kopieerapparaat, zijsnijtang, rondtang

Handleiding
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1. Met behulp van papier, potlood en liniaal een tekening van een blad maken.
2. Met een kopieerapparaat de tekening vergroten/verkleinen en 2x kopiëren.
3. Voor het model worden gebruikt: bladgrootte ca. 6 x 3,5 cm, 5 x 2,7 cm, 3,5 x 2,4 cm.
4. Op de achterkant van het vegatex-papier, bladschets (met de bovenkant naar onder) erop leggen.
5. Blad natekenen en uitknippen.
6. Het grote blad wordt 3x gebruikt, middelgrote 4x en het kleine blad 2x.
7. Het vegatex-blad nu met de ovenkant naar boven op de achterkant van het kurkleer leggen.
8. Het blad natekenen en uitknippen (kurkleer voor alle bladgroottes uitknippen).
9. Nu met het garen de bladnerven op de vegatex-blaadjes borduren.
10. De einden van het garen achter het blad wegwerken.
11. Ca. 40 cm lange garen stukken afknippen (is later nodig).
12. Wederom vegatex-blad met de bovenkant naar boven op de voorkant (ruwe plakkant) van het vliesofix® leggen.
13. Het blad natekenen en uitknippen (het grote blad wordt 3x gebruikt, middelgrote 4x en het kleine blad 2x).
14. Vliesofix®-blad met de ruwe plakkant op de onderkant van het vegatex-blad leggen.
15. Vliesofix® mag bij het motief niet uitsteken.
16. Vliesofix® strijken, dan de beschermfolie verwijderen.
17. Een stuk draad in het midden vouwen, dit (dubbele) draad aan de bovenkant van het blad (ca. 1 cm naar binnen) op het vliesofix® leggen. (open 
draadeinde naar buiten).
18. Kurkleer (binnenkant) op het vegatex-blad (met vliesofix®) leggen.
19. Vliesofix® ligt nu tussen het vegatex-blad (binnenkant) en het kurkleer-blad (binnenkant).
20. Het complete blad met bakpapier bedekken en zonder stoom, met een klein beetje druk, een paar seconden strijken.
21. Let op! Niet te lang strijken, de lijm kan verdampen.
22. De andere blaadjes net zo verwerken.
23. Het platte kurkband in de gewenste lengte afknippen.
24. De blaadjes met een enkele draad goed aan het kurkband naaien. Draadeinden afknippen.
25. De beide delen van de kogelmagneetsluiting net zo met garen aan de uiteinden van het kurkband bevestigen, draadeinden afknippen.
26. Let op! De magneetsluiting is zeer sterk, om te openen de beide delen van het de sluiting zijwaarts sluiten.

1. De armband net zo volgens punt 1 – 22 (van het collier) verwerken
2. Voor dit model worden 2 blad groottes gebruikt: ca. 6 x 3,5 cm en 5 x 2,7 cm
3. Het grote blad wordt 1x gebruikt en het middelgrote blad 4x.
4. In plaats van het platte band (collier) worden de afzonderlijke blaadjes in de lengte met elkaar verbonden (eerst 2 middelgrote blaadjes, dan 1 grote en 
als laatste 2 middelgrote blaadjes).
5. Draadeinden worden afgeknipt.
6. Aan het eerste en laatste blad wordt een deel van de magneetsluiting geplaatst, draadeinden afknippen.
7. Let op! De magneetsluiting is zeer sterk, om te openen de beide delen van het de sluiting zijwaarts sluiten.

Collier

Armband
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1. Met behulp van papier, potlood en liniaal een tekening van een blad maken. 
2. Voor dit model wordt bladgrootte: ca. 6 x 3,5 cm gebruikt.
3. Zoals boven beschreven de beide vegatex-blaadjes uitknippen.
4. Het blad wordt 2x gebruikt.
5. Vegatex-blad nu met de bovenkant naar boven op de achterkant van het kurkleer leggen.
6. De blaadjes natekenen en uitknippen.
7. Nu met garen de bladnerven op de vegatex-blaadjes borduren.
8. Draadeinden aan de achterkant van de blaadjes wegwerken.
9. Wederom vegatex-blad met de bovenkant naar boven op de voorkant (ruwe plakkant) van het vliesofix® leggen.
10. Blad natekenen en vliesofix® voor beide blaadjes uitknippen.
11. Vliesofix®-blad met de ruwe plakkant op de achterkant van het vegatex-blad leggen.
12. Vliesofix® mag bij het motief niet uitsteken.
13. Vliesofix® strijken, dan de beschermfolie verwijderen.
14. Een kettelstift, met het oogje naar boven (het oogje steekt iets uit) op het vliesofix® leggen.
15. Kurkleer (binnenkant) op het vegatex-blad (met vliesofix®) leggen.
16. Vliesofix® en kettelstift liggen nu tussen het vegatex-blad (binnenkant) en het kurkleren blad (binnenkant).
17. Het complete blad met bakpapier bedekken en zonder stoom, met een klein beetje druk, een paar seconden strijken.
18. Let op! Niet te lang strijken, de lijm kan verdampen.
19. Het andere blaadje net zo verwerken.
20. Voor het inhangen van de oorhangers: het oogje van de kettelstift iets openen, oorhanger er in hangen, oogje weer sluiten.
21. In het andere kettelstift oogje ook een oorhanger in hangen.

Oorbellen



4

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Jute tas ca .380 x 110 x 320 mm, naturel 404332 1

Vegatex effect papier ca. 50 x 37,5 cm 608736 1

Borduurgaren set , 6 strengen, 6 kleuren elk 8 m, bruintinten 554196 1

Vliesofix® ca. 90 cm breed, ca. 100 x 90 cm 500784 1

Kurkband plat ca. 1 m x 10 mm, naturel 510507 1

Houten hangers ca. 30 x 40 mm, 30 stuks 943616 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Borduurnaalden met punt nr. 20 / 45, oogje 7 x 1 mm, 25 stuks 521175 1 of

Borduurnaald elk 2 groottes in de dikte 18 – 22, 6 stuks 521935 1

Universele lijm 80 ml, transparant 539697 1 of

BOSCH lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

Benodigd gereedschap
Vel papier, potlood, liniaal, schaar, borduurnaald puntig evt. kopieerapparaat

1. Met behulp van papier, potlood en liniaal een tekening van een blad maken.
2. Met een kopieerapparaat de tekening vergroten/verkleinen.
3. Op de achterkant van het vegatex-papier, bladschets (met de bovenkant naar onder) erop leggen.
4. Blad natekenen en uitknippen.
5. Nu met het garen de bladnerven op de vegatex-blaadjes borduren.
6. De einden van het garen achter het blad wegwerken.
7. Wederom vegatex-blad met de bovenkant naar boven op de voorkant (ruwe plakkant) van het vliesofix® leggen.
8. Het blad natekenen en uitknippen.
9. Vliesofix®-blad met de ruwe plakkant op de onderkant van het vegatex-blad leggen.
10. Vliesofix® mag bij het motief niet uitsteken.
11. Vliesofix® strijken, dan de beschermfolie verwijderen.
12. Vegatex-blad (met vliesofix® ) op de tas leggen.
13. Vliesofix® ligt nu tussen het Vegatex-blad (binnenkant) en de tas (buitenkant).
14. Het blad met bakpapier bedekken en zonder stoom, met een klein beetje druk, een paar seconden op de tas strijken.
15. Let op! Niet te lang strijken, de lijm kan verdampen.
16. Het blad is nu op de tas gefixeerd.
17. Het platte kurkband in de gewenste lengte afknippen.
18. Met garen de aparte houten hangers aan het band naaien.
19. Met het lijmpistool (of universele lijm) het band aan de tas bevestigen.
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Veel plezier en succes gewenst!
Het Opitec-Creatiefteam

Jute tas van vegatex


