.odig
Gedicht

en/of foto

Afbeelding

op stof laten

printen en afwerken

met

bevestigingsstokje.
Formaat 80x120 cm

€ 48.50 (MeuIengraaf).
losten
~ 45.80/st. (exclusief
Ifwerking)
llIerkwijze
Zoek een gedicht in een
mooi lettertype

of zet het

zelf in een mooi lettertype op je computer.

Laat

je inspireren op dafonl.com.
waar je lettertypes

kunt

downloaden.
Kies een foto in hoge
resolutie.
Bepaal hoe grootje

het

dessin op de stof geprint
wilt hebben en pas de
afbeelding

daar op aan.

ijd
~Ominuten thuis. 5 à 6
Jagen bij de printshop.
lank Wave van Palau € 2680.
:ussen geel van Hay € 89.
:ussen rechts van Donna
vuson voor SCP € 89.
rloerkleed Donna Wilson voor
iCP € 500. tafeltje

OLM geel

-an Hay € 155 en blauw € 215
'Strand West). Kussen huis
-an Lucky Boy Sunday € 55
·Restored). Muurverf
30.55.80 v.a. € 16.45/1

'Flexa). Overig (privébezit).

Nodig

Werkwijze

• Schoolbordverf

zwart Histor Perfect

Effects € 14,45/0.25 I (Histor)
• Witte krijtjes

€ 1.60 (Tierlantijn)

• Witte fotolijsten

Ribba. Nyttja.

Tysslinge en Söndrum vanaf

€ 1,79 (Ikea)
• Zwart-wit

kaarten,

Tijd 2.5 uur (exclusief draagtijd)

• Schilder de muur met schoolbordverf.
• Maak op de grond een compositie
je er ongeveer

nodig hebt.

• Vul de lijsten met afbeeldingen
teksten. Afbeelding

posters

en knipsels

en

te groot? Verklein

m op het kopieerapparaat.
• Maak een foto van de compositie.

Kosten

• Hang de lijsten op.

€ 144.29 voor deze wand (exclusief

• Leef je uit met krijt: maak sierkrullen.

vulling lijsten)

van

lijsten. zo kun je meteen zien hoeveel

hartjes en nonchalante

Fauteuil Pumpkin van Ligne Roset € 1553.
tafeltje OLM van Hay € 155 (Strand West).
Kussen Treecloud van Donna Wilson € 95.
kussen zwart-wit van Ferm Living € 29.95

(&kcentraal).
Tekstkaarten

Vaas € 24.95 ( ijhof).
vanaf € 2.95. poster Tree

€ 11.50. poster Je t'aime € 11.50. poster Roll
Up € 7.95 (Tierlantijn). Poster beer van
Uekeland € 32.50 (Bijzonder Mooi). Poster
Klm van Dufay Allce € 39 (L'Affiche Moderne).

bloemetjes.
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