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Uitprinten en er dan op borduren.

Benodigdheden.
1 x A4 vel print t shirt ( te koop bij de boekhandel )
1 x T shirt
1 x Leuk patroontje
1

Haal van internet een leuke achtergrond ( wij hebben de haai van finding nemo gekozen )
Je kan bij google kiezen voor afbeeldingen en geef als zoek opdracht wallpaper + b.v. finding nemo

2

Als je een plaatje hebt kun je hem met b.v. adobe fotoshop bewerken wij hebben de vissen weggehaald.
Omdat we die zelf er bij willen borduren.

Hier is nog met de vissen
3

Hier hebben we de vissen weggehaald

Als de afbeelding klaar is print je hem op het strijk papier
Let wel op als er tekst bij staat moet hij in spiegelbeeld worden uitgeprint!!!!!!!!
Anders staat de tekst in spiegelbeeld op je t shirt en dat is niet de bedoeling.
Je kan nu het vel ook nog in een vormpje knippen b.v. een wolk of een kartel randje.

4

Leg het vel nu met de bedrukte kant op het t shirt en leg daar boven op weer een velletje bakpapier
Dat geeft namelijk een mooier eind resultaat zet de strijkbout op maximaal en strijk rustig niet te lang op een plek.

5 Trek nu de opper laag heel langzaam en in een vloeiende beweging los.

Het eind resultaat na het strijken
6

Doe de alleen de plak vlies in de ring en plak dan het t shirt er op vast dus niet het t shirt zelf in de ring spannen
Anders beschadigt de print op het t shirt en dat is zonde van je werk

7 Bepaal nu de juiste plek waar het patroon moet komen en borduur het patroon uit.

8 En het eind resultaat is erg leuk een beetje 3 D effect en je maakt helemaal de blits

9 De mogelijk heden zijn eindeloos je kan er b.v. nog meer vissen bij maken je kan er nog zeewier bij maken
Ook kan dit met elk onderwerp en of met kleine dingen zoals alleen een spiegel er opstrijken en dan een figuur
Voor de spiegel borduren enz. enz. enz.
10 Hier nog een leuk voorbeeld van een prinses Ariel bij het kasteel van prins Erik!!!!

Quinty49@msn.com
Groetjes mario en monique
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