
 

Uw fibercard volgend jaar op de 

tentoonstelling? 

Tijdens het 20 jarig jubileum is de fibercard actie 

opgezet. U ziet het prachtige eindresultaat op onze 

website. Wij vinden dit eindresultaat zo mooi dat wij 

deze actie volgend jaar willen herhalen. Ook uw 
fibercard kan hier volgend jaar hangen! 

Van 19 tot en met 22 oktober 2017 vindt de 21ste editie 

plaats van Textile Festivals in MECC Maastricht. Hierbij 

nodigen we u dan ook van harte uit deel te nemen aan 
de speciale ‘fibercardactie’. 

Wat moet u doen? 

Hieronder vindt u de instructie voor het maken van een fibercard. Ontwerp uw eigen 

fibercard, het thema is net als het wedstrijdthema in 2017:’’Snelheid’’. Uiteraard staat 

het u vrij een eigen creatie te maken. Maak volgens onderstaande instructie een 

fibercard. Vervolgens kunt u ons de fibercard per post toesturen. Er wordt net als dit jaar 

een speciale tentoonstelling ingericht van alle ingestuurde fibercards. U exposeert toch 

ook met uw fibercard tijdens Textile Festivals 2017? 

Instructie voor het maken van een fibercard 

Je hebt nodig: 

• Stukje plakbatting, iets groter dan 15 x 15 cm. 

• Een groter stukje stevig papier of dun karton. Houd rekening met het gewicht van de 

kaart.  

• Stukje dunne pitjeskatoen of ongebleekte katoen. 
• Pritt stift. 

Werkwijze: 
• Maak een klein “quiltje”op de plakbatting, zonder achterkantstof. Of gebruik dunne mul. 
• Plak met de Pritt stift de katoen op het stevig papier of karton en snijd de katoen gelijk met de 
kaart. 
• Strijk het “quiltje” op de kaartkant. Dit kan alleen als u geen mul als achterkant voor het quiltje 
hebt gebruikt. In dat geval gebruikt u de Pritt stift. Snijd de kaart op maat (=15 x 15 cm). 
• Zigzag het geheel af (steeklengte min. 1.0, steekbreedte 2.5 – 3.0/0.4/0.5) met gekleurd garen o.i.d. 
• Let op! Gebruik géén zwarte achtergrond of zwart garen om het geheel af te werken. De kaarten 
worden gepresenteerd op een zwarte achtergrond waardoor de zwarte fibercards of zwarte details 
ervan zullen wegvallen. 

Aanvulling: 
Let op! Kaarten worden na afloop niet geretourneerd. 
 
Graag de kaart versturen voor 1 oktober 2017 
U kunt de kaart adresseren aan: 
Textile Festivals 

o.v.v. Fibercard actie 

Rondven 42a 

6026 PX Maarheeze 

Nederland 

Veel succes namens het team van Textile Festivals en tot volgend jaar! 

http://www.textile-festivals.com/oeqc2016/wp-content/uploads/sites/21/2015/12/Fibercards-201605.jpg

