IJskristallen

Voor het maken van de IJskristallen heeft u nodig:
Wit wolvilt, bij voorkeur 2 mm dik. Dit vilt is verkrijgbaar in mijn beide Etsy shops:
Www.etsy.com/shop/tintangel
Www.etsy.com/shop/thegeneroussheep
Knip alle kristallen uit papier en leg ze op het lapje
vilt. Leg ze zo dicht mogelijk bij elkaar, speld ze vast
en knip ze uit zonder naadtoeslag. U heeft daarvoor
ongeveer 2/3 van het lapje nodig. Knip uit het overige
vilt naar eigen smaak meerdere grote of juist veel
kleine kristallen.
Hang de kristallen aan een draadje op aan b.v. mooie
takken, aan een stokje voor het raam, of onder aan
een kroonluchter. Ook leuk: plak ze met kleine stukjes dubbelzijdig tape op het raam. Een prachtige eenvoudige winterdecoratie is klaar. Of gebruik ze in
combinatie met de Winteragsten, drie leuke Tinangel®
pakketten die zorgen voor de juiste winterse sfeer.

Op al onze patronen, afbeeldingen en teksten zijn auteursrechten van toepassing. Deze zijn in het
volledige eigendom van Tintangel® Het is niet toegestaan dit patroon te verspreiden of te vermenigvuldigen op papier of via internet. Dit pakket/ontwerp is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik
en mag niet gebruikt worden om te reproduceren voor commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijk
anders met ons overeengekomen.

Dit gratis patroon is beschikbaar gesteld om te vieren dat er op mijn blog
www.tintangel.typepad.com inmiddels 1000 berichtjes zijn verschenen. Dit patroon is dan om
al die toevallige passanten en vele, vele trouwe lezers heel hartelijk te bedanken voor hun
bezoek.
De knutseltutorials en gratis patroontjes worden gewaardeerd, dat zie ik terug in de bezoekerscijfers. Ik zou het op mijn beurt zeer waarderen, dat als je vilt nodig hebt, dat ook bij mij
aanschaft. Zo kan ik op deze manier blijven bloggen en ook de lezers in de toekomst voorzien
van vele leuke knutseltips.
Je kunt de materialen vinden in mijn Etsy shops: www.etsy.com/shop/tintangel, daar zijn ook
heel veel leuke DIY kits te vinden en in mijn materialen shop: www.etsy.com/shop/tintangel.
Dank je wel!
Vriendelijke groeten,
Hannie Croonen
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