Vliebanieren

het vas
p
o
te land !

Wil je ook graag een stukje Vlieland
in huis? Vliebanieren zijn grote
vlaggen die je bedrukt met vormen
van het eiland.

De vlaggen wapperen eigenlijk op
Vlieland, maar nu kun jij ook een
thuisbanier maken!
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• (textiel) verf
• sponsje
• schaar of mesje
• A4 papier om vormen uit te knippen
• een grote lap stof
(bijvoorbeeld een oud laken)
• een printer
Wij delen g
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jouw banie
r op ons
instagram
account
@vlieban
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#vliebanie
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1. Print knipblad 1 en 2 uit.
2. Knip of snijd de vormen voorzichtig
uit. Let op! Je gebruikt bij het maken
van de banier de A4tjes waar de
vormen uit zijn geknipt. De losse
vormen heb je niet nodig.
3. Leg de stof zonder kreukels op de
tafel of de grond.
4. Leg het A4 met daarin de uitgeknipte
vormen op je stof.

5. Pak een beetje verf en dep met je
sponsje de verf voorzichtig op de
uitgeknipte vorm.
6. Is de binnenvorm helemaal gekleurd?
Haal je papieren vorm weg. Zie je de
vorm op je stof?
7. Doe dit met zoveel vormen en kleuren
als je wilt.
8. Helemaal klaar? Hang je stof op als
een echte vlag. Waar komt jouw
Vliebanier te wapperen?
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Ken je ons nog? Wij zijn Lotte en Marte,
afgelopen zomer hingen wij het festivalterrein van Into the Great Wide Open vol met
de door jullie bedrukte Vliebanieren. Ook op
Here Comes the Summer 2020 zouden de
vlaggen worden uitgehangen, maar dat doen
we nu even anders!

Foto: Tom van Huisstede
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Maak je eigen Vliebanier voor thuis en stuur
ons een foto via Instagram: @Vliebanieren.
Wij delen jouw foto en zo wapperen de
banieren niet alleen op Vlieland maar door
het hele land!
In de toekomst zien jullie Vliebanieren ook
weer terug op het eiland. In de tussentijd
maken wij mooie dingen in Den Haag.
Bekijk onze websites om te zien wat wij nog
meer doen.
Lotte Verweij
info@lotteverweij.com
www.lotteverweij.com
Marte Vissers
martevissers@hotmail.com
www.martevissers.com

