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Bedrukte linten
 by

DIY

Personaliseer je rok, broek, sweater of tas met linten met 
een persoonlijke boodschap. Wij pimpten de Stella top 

met wit lint en zwart opschrift. 
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https://www.fibremood.com/nl/patronen/474-stella
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• Katoenen lint (3 cm breed)

• Textielverf

• Sponsje of foam verfborstel

• Stencilpapier of dun karton/plastic

•  Snijmesje of snijplotter

benodigdheden

1 

Download één van onze stencils op de 
website www.fibremood.com of maak 
je eigen ontwerp. Maak je zelf een ont-
werp, let er dan op dat je letters niet 

groter zijn dan de hoogte van je lint.

2

Print je ontwerp en neem het over op het  
stencil papier of dun karton of plastic. Snij je  
ontwerp uit met een snijmesje.

Heb je een snijplotter, dan kan je het het recht-
streeks snijden uit het stencilpapier.

3

Doe een beetje textielverf op het sponsje en wrijf 
het eerst goed uit, zodat er maar een heel klein 
beetje verf op je sponsje blijft hangen.

Leg je stencil op het katoenen lint en dop met het 
sponsje over alle letters van je stencil. Als je te 
veel verf op het sponsje hebt zullen de letters 
uitlopen.

Haal de stencil van het lint en laat het goed  
drogen. Herhaal deze stap tot als je lint vol is.

werkbeschrijving

4

Na stap 3 van de werkbeschrijving van de Stella  
top, leg je het lint met de bovenkant tegen de  
figuurnaad  van het voorpand. Stik het vast op  
2 mm van de rand. 

Vouw een stukje lint dubbel met de goede kant naar 
buiten zodat je een lus krijgt. Leg de onafgewerkte 
randen aan het V-knipje aan de hals van het VP.

Ga nu verder met stap 4 van de werkbeschrijving 
van de Stella top.
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https://www.fibremood.com/nl/blog/diy/maak-je-eigen-lint-met-opdruk
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