
MENUKAART

Workshop Foam Pruiken, Kronen en Hoeden

Ter voorbereiding hebben we van jou als deelnemer 

direct na je aanmelding de volgende informatie nodig:

1. Welk basismodel wil je maken?

2. Welke 2 kleur(en) kies je? (we hebben genoeg kleine 

strookjes in andere kleuren voor details!)

TiP:

Beste deelnemer,

Dankjewel voor het inschrijven op de workshop 
foampruiken en hoeden. Het maken van een 
pruik, kroon of hoed is een geweldig leuke bezig-
heid die een klein beetje handigheid vergt. Wij 
zullen je daarbij helpen!

Wij hechten er grote waarde aan dat iedereen 
met een leuke pruik of hoed naar huis gaat (en 
natuurlijk redelijk binnen de workshoptijd). Om 
dit te kunnen realiseren bereiden wij een aantal 
dingen voor zodat je vlot aan de gang kan met 
het maken van je pruik of hoed. Zo leert ervaring 
ons dat als je dit voor de eerste keer doet lastig 
is om keuzes te maken uit het brede aanbod van 
modellen en kleuren. Ook het op maat snijden 
van foam kost veel tijd. 
Daarom hebben we diverse basismodellen ge-
maakt in verschillende moeilijkheidsgraden. Dit 
noemen wij onze “Foampruiken & hoedenmenu-
kaart”. We vragen je om na je aanmelding aan 
ons door te geven welk model je wilt maken en in 
welke kleuren. Vervolgens dragen wij zorg voor 
het voorbereidende snijwerk zodat je bij aanvang 
meteen lekker aan slag kunt gaan met je hoed of 
pruik.

Kleurenkaart
Elk model kun je uitvoeren in 1 of 2 hoofdkleuren 
als je wilt (meestal wordt een verdeling gekozen 
van 1/3 - 2/3 of 1/2-1/2).

Ons assortiment aan kleuren:
Wit
Zwart
Rood
Oranje
Geel
Blauw
Saffier blauw (beperkt)
Ijsblauw
Turquoise
Appelgroen

Diep groen / bladgroen
Roze-pink
Paars
Mokkabruin
Donker bruin

Ben je benieuwd naar onze kleuren? Neem dan 
eens een kijkje op onze webshop. Daar zie je 
foto’s van alle kleuren foam die beschikbaar zijn. 
Let wel op: deze kunnen op een beeldscherm 
iets anders overkomen dan ze in werkelijkheid 
zijn. Wil je zeker zijn van de juiste kleurkeuze? 
Dan ben je altijd welkom in de winkel om de kleu-
ren live te bekijken! 

Extra decoraties
Je hebt in veel gevallen ook de mogelijkheid om 
je pruik of hoed nog leuk te decoreren. Dit ligt 
natuurlijk aan de moeilijkheidsgraad van je keu-
ze. We dagen je tijdens de workshop ook uit om 
echt je eigen pruik te maken en geen kopie van 
de menukaart, of je moet dat willen natuurlijk. Je 
kunt altijd extra materiaal, zoals ook foam, en 
decoratie kopen. Op die materialen krijg je tij-
dens de workshop 10% korting.

Inspiratie opdoen voordat je een keuze maakt?
Op onze Pinterestpagina www.pinterest.com/
foamtastic vind je diverse inspiratieborden over 
foampruiken en hoeden. Snuffel er lekker door 
heen en laat je inspireren! 



Shaggy

Moeilijkheid: H H 

Extra: Als je tijd over hebt hebben we nog 
voldoende leuke foam decoraties om je pruik 

volledige te pimpen naar je eigen wensen. 
Maar de kracht van deze pruik zit hem soms ook 

in zijn eenvoud. Alle overige decoraties kun je 
aanschaffen met 10% korting.

Kuiven voor hem en haar

Lester

Moeilijkheid: H H

Extra: Als je na het maken van je pruik tijd over hebt 
dan hebben we nog voldoende leuke foam decoraties 
om deze pruik te pimpen. Sowieso hebben we bij deze 
hanekam een stukje marabou om hem af te werken.Alle 

overige decoraties kun je aanschaffen met 10% korting.

Bowie

Moeilijkheid: H H H

Extra: Deze pruik is een stevige klus dus opletten dat 
je nog tijd hebt om hem te pimpen. Als het goed zit 
met die tijd dan kun je altijd foamdeco toevoegen of 

iets kiezen uit de winkel met 10% korting.



Kuiven voor hem en haar

Will

Moeilijkheid: H H

Extra: Een erg stoer en krachtig model. 
Niet heel moeilijk maar je moet er wel even 

voor gaan zitten om een echte gave
blockhead te maken . Als je tijd over hebt 

hebben we nog voldoende leuke foam 
decoraties om je pruik te pimpen. Maar de 
kracht van deze pruik zit hem soms ook in 
zijn eenvoud. Of je maakt bijvoorbeeld een 
deel van de blockhead met acrylverf in een 
andere kleur.... Alle overige decoraties kun 

je aanschaffen met 10% korting.

Elvis

Moeilijkheid: H H 

Extra: Net zoals de echte “King 
of Rock en Roll” straal je met deze pruik!

 Als je tijd over hebt hebben we nog 
voldoende leuke foam decoraties om je 

pruik te pimpen. Maar de kracht van deze 
pruik zit hem soms ook in zijn eenvoud. 

Alle overige decoraties kun je 
aanschaffen met 10% korting.

Shaggy

Moeilijkheid: H H 

Extra: Als je tijd over hebt hebben we nog 
voldoende leuke foam decoraties om je pruik 

volledige te pimpen naar je eigen wensen. 
Maar de kracht van deze pruik zit hem soms ook 

in zijn eenvoud. Alle overige decoraties kun je 
aanschaffen met 10% korting.

OP DEZE PRUIKEN KRIJG JE 3 EURO KORTING!



Stijlvolle diva pruiken
Marge simpson

Moeilijkheid: H H

Extra: Krachtig en komisch, met deze pruik zien ze je 
echt niet over het hoofd! Als je tijd over hebt hebben we 

nog voldoende leuke foam decoraties om je pruik te pimpen. 
Alle overige decoraties kun je aanschaffen met 10% korting.

Maribelle

Moeilijkheid: H H

Extra: Frans en klassiek, voor een echte royale 
verschijning... Als je tijd over hebt dan hebben we 
nog voldoende leuke foam decoraties om je pruik te 
pimpen. Hierbij kun je denken aan leuke kleine 
maskertjes en stukjes parelketting. Alle overige 

decoraties kun je aanschaffen met 10% korting.

Dolly

Moeilijkheid: H H 

Extra: Klassiek maar met een vleugje speelsheid, 
en dat maakt deze pruik uniek. Als je tijd over hebt 
dan hebben we nog voldoende foam decoraties om 

je pruik te pimpen. Daarnaast mag je tijdens het 
maken van deze pruik 1 leuke grote deco uit de winkel 

kiezen. Alle overige decoraties kun je eventueel 
aanschaffen met 10% korting.

Lafayette

Moeilijkheid: H H H

Extra: Totally over the top... Deze pruik is een mooie 
uitdaging. Let dus op je tijd zodat je hem eventueel 
nog kunt pimpen. Wij zorgen er  natuurlijk voor dat 
je eventueel die prachtige sterren kunt opplakken of 
meenemen. Alle overige decoraties kun je 

aanschaffen met 10% korting.



Stijlvolle diva pruiken

Ricci

Moeilijkheid: H H H

Extra: Pracht en praal dat zijn de 
eigenschappen van Ricci. Een schitterende 

pruik vol met krullen, slingers en curves. 
Dat maakt deze pruik zo barok en 

roccoco… De pruik bestaat uit 2 lagen 
waardoor je hier wel even aan bezig zult 
zijn, maar het eindresultaat mag gezien 
worden! Alle decoraties die je later wil 

toevoegen kun je met 10% in onze winkel 
kopen op de workshopavond.

Mrs Slocombe

Moeilijkheid: H H H

Extra: Uit te voeren in elke kleurcombinatie 
en altijd een succes. Hoog, laag breed of 

small Mrs Slocombe droeg de gekste 
creaties dus leef je heerlijk uit. Je moet er 

wel even voor gaan zitten, dus het 
decoreren kun je eventueel ook thuis doen. 

Decoraties en ideetjes hebben we 
voldoende dus we denken daarover 

graag met je mee. 

Let op: Het voorbeeld is speciaal voor een 
thema gespoten in een koperkleur. Dit is 
helaas tijdens de workshop niet mogelijk. 

We hebben we deze prachtige verf in onze 
winkel en ook die shop je met 10% korting 

op de workshopavond.



Klassieke pruiken

Betty

Moeilijkheid: H H

Extra: Poopoopidoo.... betty is altijd een 
succes op een feestje. De pruik vergt wel 

wat aandacht maar als je tijd over hebt kunt 
natuurlijk net die ene speciale foamdeco te 

vinden die het helemaal you style object 
maakt. Alle overige decoraties kun je 

aanschaffen met 10% korting.

Bea

Moeilijkheid: H H

Extra: Een erg gracieuse look. Om deze 
uitstraling te creeeren houdt je minder tijd 
over om hem te pimpen. Wel proberen we 
er een subtiele foambloem of bijvoorbeeld 

strassdeco aan toe te voegen. Alle 
overige decoraties kun je aanschaffen 

met 10% korting.

Grace

Moeilijkheid: H H H

Extra: Voor deze pruik moet je even rustig 
gaan zitten. Hij is natuurlijk erg gracieus en 
daardoor kan het zijn dat er minder tijd over 
is om hem te pimpen. We proberen natuur-

lijk wel om er een subtiele foambloem of 
bijvoorbeeld strassdeco aan toe te 

voegen. Alle overige decoraties kun je 
aanschaffen met 10% korting.



Animé / Cosplay pruiken
Sonic

Moeilijkheid: H H H

Extra: Supersonisch is deze pruik... behoorlijk wat 
werk, maar een sensationeel resultaat. Tijd om te
 pimpen heb je nauwelijks, maar een aantal stukjes 

decoslang zijn snel toegevoegd en inbegrepen in de prijs. 
Alle overige decoraties kun je aanschaffen met 10% korting.

Levy

Moeilijkheid: H H H

Extra: Een bijzondere verschijning wordt je snel 
met deze Levy pruik. Manga straal je uit en extra 
toevoegingen zijn gelukkig niet nodig, want je hebt al 
je aandacht nodig om dit ontwerp te maken. 
Alle overige decoraties kun je aanschaffen met 

10% korting.

Storm

Moeilijkheid: H H 

Extra: Uit de lalaloopsie collectie is storm 
natuurlijk heel herkenbaar. Grote krulknotten en een 
foamstrikje maken dit ontwerp compleet. De pruik is 

redelijk veel werk. Alle overige decoraties kun je 
aanschaffen met 10% korting.

Harley

Moeilijkheid: H H 

De grote knotten geven deze pruik zijn karakter. 
Een toevoeging is eigenlijk niet nodig. Behalve dan 
misschien een gekleurd lintje om de knotten! Alle 
overige decoraties kun je natuurlijk aanschaffen met 
10% korting.



Thema hoeden

Spooky

Moeilijkheid: H 

Extra: Je hebt voldoende tijd om deze hoed nog leuk te
pimpen. We hebben natuurlijk die gave maskers liggen,

veren, foamskulls en ook het lint, strasstenen en galon is 
meegerekend in de prijs van deze hoed. Alle overige 

decoraties kun je aanschaffen met 10% korting.

Steampunk

Moeilijkheid: H 

Extra: Ondanks dat deze hoed wat aandacht vergt 
door alle losse lapjes heb je nog voldoende tijd om 
hem te pimpen. In de prijs van deze hoed is een 
goggle meegerekend en ook is er acrylverf om hem 
te decoreren. Net als leuke tandwielen van foam. Alle 

overige decoraties kun je aanschaffen met 10% korting.

Clownesk

Moeilijkheid: H H 

Extra: Ondanks dat deze hoed behoorlijk wat tijd 
vergt door alle losse lapjes heb je nog voldoende tijd 

om deze hoed te pimpen. In de prijs van deze hoed 
zijn de schitterende grote knopen en strassstenenen 

natuurlijk meegerekend.Alle overige decoraties 
kun je aanschaffen met 10% korting.



Thema hoeden
Flower Power

Moeilijkheid: H 

Extra: Je hebt voldoende tijd om deze hoed nog 
heerlijk te pimpen. Back to the sixties.... grote bloem, 
peaceteken en discobril mogen niet ontbreken op deze 

hoed. Natuurlijk zijn die beschikbaar en meeberekend in de 
prijs. Net als de vele foamdecoraties en strasstenenen 

Alle overige decoraties kun je aanschaffen met 10% korting.

Royal Crown

Moeilijkheid: H 

Extra: Je hebt voldoende tijd om deze kroon 
prachtig te pimpen. Bij de prijs zijn de marabou, 
boa en 1 snoer lichtjes inbegrepen. Net als de 
foamdecoraties en strasstenen die er liggen. 
Alle overige decoraties kun je aanschaffen 

met 10% korting.

Gleampunk

Moeilijkheid: H  

Extra: Ondanks dat deze hoed wat tijd vergt door 
alle losse lapjes heb je nog voldoende tijd om deze hoed te 

pimpen. In de prijs van deze hoed is een MONOgoggle 
meegerekend en ook is er acrylverf om hem te decoreren. 

Net als leuke tandwielen van foam. Maar ook eventueel lintof 
een stukje marabou. Alle overige decoraties kun je 

aanschaffen met 10% korting.



Inspiratiepagina

Zelf een idee?

Natuurlijk zijn er nog vele andere mogelijkheden op het gebied van foam pruiken en hoeden. 
Heb je zelf een idee? Of wil je met een groep een speciale pruik of hoed maken? 
Informeer dan gerust naar de mogelijkheden en kijk hier alvast eens lekker rond 
om misschien nog wat extra inspiratie op te doen!!



Inspiratiepagina



Kleurenkaart

Wit

Zwart

Rood

Oranje

Geel

Blauw

Saffier blauw (beperkt)

Ijsblauw

Turquoise

We hebben 

genoeg kleine strookjes 

in andere kleuren 

voor details!

TiP:

Tilburgseweg 42     5051 AH Goirle     013-8795257     info@foamtastisch.nl     www.foamtastisch.nl     www.foamatelier.nl

Volg ons ook op:

Appelgroen

Diep groen / bladgroen

Roze-pink

Paars

Mokkabruin

Donker bruin

Elk model kun je uitvoeren in 1 of 2 hoofdkleuren. Meestal wordt een verdeling gekozen van 1/3 - 2/3 of 1/2-1/2.

TiP:

MELD JE ONLINE AAN 
Via het keuze formulier op onze website kun je doorgeven 
welke foam pruik / hoed je wilt maken en in welke kleuren. 

Dit ontvangen we graag zo snel mogelijk van je!
www.foamtastisch.nl/foampruik-pruiken-hoeden-en-kronen


