
Vosrompertje 
Vrolijk een saai basisrompertje 
op met een leuke dierenprint. 

Het zorgt voor een ontspannend 
knutselmoment tijdens de lange 

zwangerschapsmaanden.
 

Nodig 

textielverf (oranje) / kwastje / spons / 
vos-stempel – je mag natuurlijk ook een 

andere stempel gebruiken! /
wit basisrompertje zonder mouwen – zorg 
ervoor dat het gewassen en gestreken is /

stukje stof (om te oefenen)
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Zo maak je het
 

Stap 1: breng de textielverf aan  
op de spons met een kwastje. 

Stap 2: druk de stempel op de 
spons en vervolgens op de stof. 
Verwijder hem voorzichtig. Heb 

je nog nooit op stof gestempeld, 
probeer het voordien zeker eerst  

uit op een stukje stof.

Stap 3: stempel vosjes in rijtjes  
op het rompertje. 

Stap 4: laat het volledig drogen 
en	fixeer	door	te	strijken	op	de	

achterkant van de stof. Textielverf 
is na 24 uur wasmachinebestendig 

tot 40°C.
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Sprinkle-rompertje  
en driehoektrui 

Tover een saai basisrompertje  
of een trui om tot de eyecatcher  

van je baby’s kleerkast!  

Nodig 
flockfolie	in	diverse	kleuren	/	schaar / strijkijzer /  

wit basisrompertje en/of babytrui van katoen (gewassen 
en gestreken) / stukje stof (om te oefenen)
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Zo maak je het
Stap 1: knip	de	flockfolie	in	dunne	

reepjes of kleine driehoekjes. Heb je 
nog	nooit	met	flockfolie	gewerkt,	doe	
de volgende stappen voordien zeker 

eerst op een stukje oefenstof.

Stap 2: leg het eerste reepje/
driehoekje op de stof met glanzende 
kant naar boven gericht. Flockfolie 

heeft een matte kant (deze kant 
bevat lijm die plakt op textiel) en een 
glanzende kant. De glanzende kant 

wordt de bovenkant.

Stap 3: zet het strijkijzer op de 
warmste stand en druk voorzichtig 

met het puntje van het strijkijzer tegen 
het reepje. Doe dat ongeveer  
5 seconden. Herhaal dezelfde 

stappen voor de andere reepjes.

Stap 4: laat afkoelen.  
Trek de glanzende laag 

voorzichtig	weg.	De	flockfolie	is	
wasmachinebestendig tot 40°C.  
(Was het best binnenstebuiten.) 
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T-shirt met  
een gezichtje 
Maak je baby dubbel zo schattig  
met dit T-shirt. In de spiegel lacht  

het gezichtje vrolijk terug naar  
je baby’tje!

Nodig
1 basis T-shirt met lange mouwen / 

textielstiften in zwart en rood /  
meetlat / stukje papier
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Zo maak je het
Stap 1: meet met de meetlat de 

breedte van je T-shirt op 15 cm van 
de bovenkant en maak een puntje in 
het midden met de zwarte textielstift. 

Dat wordt het neusje.  

Stap 2: zet de meetlat 3 cm hoger en 
maak een puntje op 4 cm van  

het midden aan de rechtse kant  
en ook aan de linkse kant.  

Dat worden de oogjes.  

Stap 3: zet een stukje papier binnen 
in het T-shirtje op de plaats waar je 
gaat tekenen. Teken de oogjes door 

met het puntje van de textielstift kleine 
puntjes te maken.  

Stap 4: teken het neusje op dezelfde 
manier en teken het mondje.  

Stap 5: gebruik de rode textielstift om 
ronde wangetjes te tekenen onder 

de oogjes. Textielstiften zijn normaal 
gezien wasmachinebestendig 

tot 40°C. (Was het T-shirtje best 
binnenstebuiten.)
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