Auto's van krimpfolie met
knopen voor de wielen
Deze auto's zijn gemaakt van krimpfolie
gedecoreerd met Plus Color stiften. Knip
daarna auto's uit het krimpfolie. Maak gaten
voor de wielen. Na het krimpen worden die
gaten gebruikt om de knopen op het
krimpfolie te naaien.

Inspiration: 15561
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Print de sjabloon die beschikbaar is als
een afzonderlijk PDF-bestand bij dit idee.
Gebruik de geprinte auto's als inspiratie
en voor een richtlijn van de grootte. er
zijn ook 250% vergrote knopen als gids
om ervoor te zorgen dat de
verhoudingen tussen de gekrompen auto
en de knopen voor de wielen
overeenkomen voor het geval je je eigen
auto wilt ontwerpen.

Teken een voertuig op het krimpfolie
zonder wielen. Plaats de vergrote wielen
eronder, zodat je kunt zien of de
afmetingen je bevallen. Teken de gaten
voor de wielen op het krimpfolie.
Gebruik kleurpotloden op de matte
kant van het krimpfolie en stiften op de
gladde kant.
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Knip je voertuig uit. Maak gaten met een
gatentang. Gebruik de op één na
grootste tang. De gaten krimpen ook in
de oven.

Plaats je auto op een stuk bakpapier in
de oven en laat krimpen op 160°C. Let
erop want het krimpen gaat snel. Eerst
krult het krimpfolie op en dan vouwt het
zich vanzelf weer uit. Wanneer het weer
plat is, is het klaar en kun je je auto uit de
oven verwijderen. Maar pas op: Gebruik
een tang of iets dergelijks want het is
heel heet!
TIP: Direct na het krimpen
kun je de figuur ook nog plat drukken
met een onderzetter voor pannen
bijvoorbeeld of een zwaar boek om het
goed plat te maken.
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Naai de knopen aan de auto met 1mm dik
elastiek voor sieraden, zoals te zien is op
de foto.

Gebruik 2 of 3 knopen voor de wielen
aan iedere kant. Hierdoor blijft de auto
staan.

Nog een voorbeeld

Sjabloon

Je kunt deze techniek met knopen ook
gebruiken op andere figuren,
bijvoorbeeld voor de ogen.
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