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BAHAN DAN ALAT KERAJINAN KAIN FLANEL 

A. Bahan-Bahan Kerajinan Kain Flanel 

1. Kain Flanel 

Kain flanel terbuat dari serat wol tanpa ditenun. Tersedia aneka warna untuk memenuhi 
kebutuhan kerajinan tangan yang memakai kain ini sebagai bahan utama. Selain warn-warna 
polos, tersedia juga kain flanel bermotif. 

 
                           Kain Flanel Polos                                               Kain Flanel Bermotif 

2. Dacron 

Dacron merupakan merek dagang untuk serat polyester sintetis yang memiliki sifat daya-
kembang tinggi. Dacron ada yang berwujud seperti kapas alamat, namun ada juga yang 
berupa lembaran. 

 
                             Dacron Bentuk Kapas                                                Dacron Lembaran 
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3. Benang 

Benang adalah serat panjang untuk keperluan produksi tekstil/kain, jahitan, tenunan dsb. 

 
                                 Benang Rajut                                                         Benang Polyester 
 

4. Manik-Manik (Mote) 

Manik-manik berfungsi sebagai hiasan dekoratif pada kerajinan kain flanel. Bahan utama 
manik-manik adalah plastik dan gelas. 

 
        Contoh Aneka Bentuk Manik-Manik 

5. Gantungan Kunci 

Logam gantungan kunci berguna dalam pembuatan kerajinan gantungan kunci dari flanel. 
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6. Kancing Magnet 

Kancing magnet biasa dipakai pada kerajinan kain flanel berupa dompet atau tas yang 
membutuhkan alat pengunci. 

 

B. Alat-Alat Kerajinan Kain Flanel 

1. Gunting 

Fungsi utama gunting adalah sebagai alat potong kertas dan kain, namun ada juga gunting 
jenis khusus yaitu gunting benang dan gunting zig-zag. 

 
Gunting Potong 

 
Gunting Benang 

 
Gunting Zig-Zag 

2. Kertas 

Kerta diperlukan untuk membuat pola. Bisa memakai karton tebal, namun untuk alasan 
penghematan biaya bisa memanfaatkan koran atau kertas bekas. 

3. Alat Tulis 

Berfungsi untuk mengambar garis-garis pola pada kain. 
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                             Contoh Beberapa Alat Tulis 

4. Jarum 

Jarum berfungsi sebagai alat tusuk dan alat jahit benang pada kain flanel. Terdapat beberapa 
macam jarum yaitu jarum jahit, jarum sulam dan jarum pentul. 

 
            Jarum Jahit                                 Jarum Sulam                                  Jarum Pentul 

5. Lem 

Lem berfungsi sebagai perekat kain, dan juga mungkin manik-manik. 

 
              Lem Tembak                                 Lemb Bakar                             Lem Adhesive 

6. Cutter 

Cutter berfungsi sebagaialat pemotong kain flanel dengan cara diiris. Berupa mata pisau 
berbentuk bulat seperti roda. 
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7. Mata Itik 

 
                     Mata Ayam/Itik                                                      Warna Tang Mata Itik 

C. Ketersediaan Bahan dan Alat 

Sebelum memulai usaha kerajinan flanel harus dipastikan dahulu bahwa bahan baku tersedia 
dan mudah didapat di kota setempat atau kota terdekat. Hal ini penting sebab kelangsungan 
produksi karya kerajian salah satunya ditentukan oleh ketersediaan bahan baku. 

Temukan pemasok yang menjual kain flanel lengkap dengan harga grosir. Sekarang ini sudah 
banyak toko kain flanel dan asesoris kerajinan yang menjual barang secara online di internet. 
Kita bisa memesan barang-barang yang dibutuhkan secara online. 

Hemat pemakaian bahan baku kain flanel dengan mengusahakan tidak ada kain yang terbuang 
secuil pun. Sisa potongan-potongan kain flanel jangan dibuang, simpan saja siapa tahu kelak 
menemukan inspirasi untuk pemanfaatannya.  

 
 


