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Voorbeelden verzameld van verlichte 
boerderijdieren en trekkers voor  
Boeren en Tuinders Pakken uit – Wintereditie  
 
 
Hoe Margreeth uit Koekangerveld (verlichte)koeien heeft gemaakt? 
Op ruitjespapier het voorbeeld uitgetekend, deze over genomen op betongaas met wit 
perstouw. Daarna de beide koeien opgevuld met wit perstouw, de vlekken van 
landbouwfolie gemaakt en erop vast gestikt. Het uier gemaakt van breigaren. Speen gehaakt. 
Als laatste de lichtslang als omtrek gemaakt, volgens mijn herinnering twee keer 15 meter. 

Genoeg info? Anders stuur je mij maar een pb  

En ja,....wederom Made by Margreeth   https://www.facebook.com/madebymargreeth/  
https://madebymargreeth.myonline.store/ 06 21342060 

#madebymargreeth 
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Andere voorbeelden: Kerst en boerderijverlichting. 
https://www.facebook.com/Kerst-en-boerderij-verlichting-101247108472246  
 
Deze maakt ze helaas niet meer (maar ter info 
voorbeelden en prijsindicatie).  
2 verschillende formaten namelijk 
90 x 180 cm 
180 x 180 cm  
Kosten: 
Koe groot 100 euro 
Koe klein 80 euro 
Geiten groot 100 euro 
Geiten klein 80 euro 
Schaap groot 90 euro 
Paard groot 100 euro 
Varken klein 80 euro (2 voor 140)
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Meer voorbeelden:
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Trekkers 
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