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NATUURLIJKE DECORATIEMATERIALEN

BOOMSTAMMETJES
Probeer ogen, een neus en een mond toe te voegen aan de afgezaagde 
punt of plaats een kaboutermuts op de bovenkant van vilt, gebreide of 
gekaarde wol ... of misschien heeft de kabouter een wollen baard nodig? 
Gebruik een lijmpistool of Sticky Base voor montage.
Afmeting: h: 8 cm. Ø 2,5 - 3,5 cm.

DH1177  Set van 15 € 15,50

HOUTEN SCHIJVEN
Natuurlijke houten schijven om te knutselen. 
Als hoofd van een poppetje, wielen van een 
wagentje, ... ontelbare leuke knutselideeën 
met dit leuke materiaal! Kan beschilderd 
worden.
Afmeting: Ø tussen 1,5 en 3 cm.

HV3411  Set van 1 kg € 11,95

CREATIV BOX, NATUUR
Met deze complete doos met knutselmateriaal maak je fantasierijke 
figuren en decors.
Samenstelling: Silk Clay, Foam Clay, Sticky Base, viltvellen in diverse 
kleuren, houten mozaïeken, schorsbladen, houten schijven, houten 
kralen in meerdere maten, henneptouw in meerdere kleuren, mix van 
stukken hout, lollysticks, papieren bast, houten sticks, eikels, 
walnootschalen, draadpapiergaren.

DG1175   € 16,95

MINI SCHELPJES
Schelpjes voorzien van een gaatje om ze makkelijk te kunnen rijgen.
Afmeting: l: 1,2 cm.

BRE6101  Set van 200 € 5,40

HOUTSCHIJVEN MEDIUM
Heel decoratief, natuurlijk materiaal dat 
dienst kan doen als ondergrond.
Afmeting: 110 x 75 mm. Dikte 8 mm.

NP2904  Set van 12 € 10,25

CREASET, NATUUR
Basisassortiment met een verscheidenheid aan creatieve 
themamaterialen om de verbeelding de vrije loop te laten en creativiteit 
te stimuleren. Een ideale aanvulling om te combineren met andere 
basismaterialen en artikelen. 
Kenmerken: Creatieve suggesties zijn gedrukt op de verpakking.
Samenstelling: Sticky Base, papieren confetti, papierkoord, golfkarton, 
vellen natuurlijk papier, houten mozaïeken, draad met papier, houten 
ijsstokjes in verschillende maten.

DJ1181   € 5,50

PLATTE SLOW ART STENEN
Donkergrijze stenen om te decoreren met 3D 
decopennen die je kan vinden op 
pagina 723.
Afmeting: Ø 30 - 50 mm.

YC1510  Set van 5 € 3,30




