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QUILLING
Quilling is het engelse woord voor papier filigraan. Oftewel strookjes papier oprollen tot 
mooie artistieke vormen. Quilling gaat veel verder dan alleen maar een sierrand of krul 
voor op je creatie. Het is een kunst op zich. Er worden zelfs complete schilderijen gemaakt.

QUILLINGPEN
Afmeting: l: 5,5 cm.  € 6,95
MB300192  Per stuk  € 3,75

QUILLING PAPIERLINTEN SMAL
Afmeting: lxb: 13 x 0,3 cm.

MB300100  Set van 400 ass € 4,95

QUILLING PAPIERLINTEN BREED
Afmeting: lxb: 35 x 1 cm.

MB300101  Set van 100 ass € 4,95

HANDNAAIMACHINE
Compacte handnaaimachine voor kleine decoraties. 
De draagbare naaimachine kan standaard stoffen, 
vilt, papier, karton, foam en leerpapier naaien.
Kenmerken: Werkt met 4 AA batterijen 
(niet inbegrepen)
Afmeting: lxbxh: 20,5 x 3,5 x 6,7 cm.
Samenstelling: Incl. 1 handnaaimachine, 
1 draaddoorhaler, 4 klossen met draad (zwart, wit, 
blauw, rood), 1 naaimachinenaald, draadklos. 
Instructies inbegrepen.

ZS2337  Per stuk € 16,50

ZELF PAPIER MAKEN

PAPIERPULP VLOKKEN
Kenmerken: Pulp om te mengen 
met water.

XY1508  Per 500 g € 14,95

PAPIER MAKEN STARTSET
Materiaalset voor de productie van handgeschept 
papier.
Inhoud: Houten A5-vormframe voor het maken 
van papier, 65 gr cellulosepapierpulp, 4 lompen, 
5 gr lavendelpotpourri. Instructies staan op de 
verpakking.  € 19,70
YY1525    € 17,50

PAPIER PULP, VELLEN
Papierpulp voor de productie van 
handgeschept papier gemaakt 
van 100% houtcellulose.
Kenmerken: Week het pulp in 
water en hak de massa fijn in een 
blender. Giet het mengsel in een 
blad of bak met veel water. Verplaats de massa goed rond in het water 
en giet het papier vervolgens met behulp van een mal met dubbel of 
enkel frame, afhankelijk van het gewenste uiterlijk.
Afmeting: A5

AC1527  100 gr € 2,50

PAPIERMAL
Dubbel, gelakt frame bestaande uit een mal en een 
omslag voor het maken van handgeschept papier. 
Het dubbele frame maakt het mogelijk om relatief 
gelijkmatige randen op het papier te creëren.
Afmeting: A5

AA1526   € 14,95

GEDROOGDE  
BLOEMEN
Echte gedroogde bloemen geschikt voor decoratie in een breed scala 
aan objecten, bijv. zeep, handgeschept papier, papier-maché pulp etc. 
De gedroogde bloemen kunnen ook op objecten zoals hout en karton 
worden gelijmd. Omdat de bloemen een natuurlijk product zijn, kunnen 
ze in droge toestand ook insecten aantrekken.

YP152001 Lavendel   Per 15 gram € 2,50    
YP152002 Rozenknopjes   Per 15 gram € 2,50    
YP152003 Calendula   Per 15 gram € 2,50    




