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× Muts, handschoenen en/of 
sjaal × Allerlei versiermateriaal, 
zoals lintjes, kralen, plaksteen-

tjes, roosjes, (zelfgemaakte) 
pompons en knopen × Schaar, 

sterke lijm, naald en draad.

NODIG

eb jij ook een muts, 
handschoenen en/of 
een sjaal in huis die je 

weleens leuk zou willen pimpen? 
Ik heb vandaag mijn muts en twee 
paar handschoenen versierd. De 
grijze handschoenen geef ik cadeau 
aan een vriendinnetje. Mijn muts en de witte 
handschoenen houd ik zelf. Ik ben heel blij 
met het resultaat! 
Ik geef je tips hoe je jouw handschoenen, 
muts en sjaal kunt versieren. Maar bedenk 
ook vooral zelf leuke ideetjes. Misschien pimp 
jij jouw handschoenen en muts wel met heel 
andere materialen, zoals knopen, gehaakte 
bloemen of zelfgemaakte pompons. 

 Hoe pimp je jouw muts, hand-  
 schoenen en sjaal?  
 ×  Leg al je versierspullen, schaar, lijm, naald en 

draad klaar. Tip: denk ook aan de kleur van je 
winterjas. Kies kleuren die bij je jas passen. 

 ×  Nu kan het versieren beginnen! Begin 
gewoon door iets uit te kiezen wat je op je 
handschoenen, muts of sjaal legt. Wat staat 
leuk? Naai of plak dat vast. En dan zie je daarna 
wat daar weer leuk bij staat. Zo ga je door tot je 
tevreden bent.

 ×  Ik gebruikte ook lintjes die zelfklevend waren, 
die plakte ik eerst op de handschoenen. En dan 
naaide ik ze nog extra vast met een stiksteekje. 

 ×  Op mijn witte handschoenen heb ik een ijskristal 
van plaksteentjes gemaakt en op 

het zelfklevende lintje heb ik een 
zelfgemaakt strikje vastgenaaid.

Hoi allemaal, ik ben Annemieke, knutsel je 
weer met mij mee? Ik heb veel zin om samen 

met jullie mooie dingen te maken. En weet 
je wat zo leuk is? Al het moois dat we gaan 
maken, kost bijna niets. Want we maken het 

van materialen die je al in huis hebt. 

Corine Boer (tijsentoosje.nl --> keuze uit héél veel kinderfeestjes) bedenkt de leukste activiteiten.
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PIMP JE HANDSCHOENEN EN MUTS! 

Doe je 
mee?!

 ×  Mijn muts is gepimpt met een bloem van lintjes. 
Dat doe je door zes lintjes van gelijke lengte af 
te knippen en dubbel te vouwen. Dan naai je al 
die dubbelgevouwen lintjes één voor één met 
een paar steekjes vast. Vervolgens leg je ze in 
een bloemvorm op de muts en naai je het hartje 
van de bloem met een aantal stiksteekjes vast. 
Werk het geheel af door een mooie kraal of 
knoop op het hartje van de bloem te naaien. 

 ×  Als laatste hebben we de muts nog versierd met 
plaksteentjes. Het lijken nu wel sneeuwvlokken, 
vind ik. 

Ik ben heel benieuwd naar jouw gepimpte muts, 
handschoenen en sjaal. Mail je een foto naar 
info@jouwbimbam.nl? 
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