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Benodigd materiaal:

populierenhout
magneetverf
Boardy verf

Benodigd gereedschap:

penseel
knutsellijm

3 in 1 - Board
Het 3 in 1 board is ook een multitasking bord. Je kunt er 
notitieblaadjes met behulp van magneten op aanbrengen, 
met krijt op de zwarte ondergrond schrijven en het is bo-

vendien een echte decoratie hoogtepunt. Je kunt het zelf 
vormgeven, dat wil zeggen, je hoeft niet precies de instruc-

ties te volgen. Deze handleiding is echter, een leidraad 
voor succes.

Het bord (board):
Het magnetisch oppervlak:

2 / 3 Van het populierenhout beschilder je met magneetverf. Je kunt het oppervlak gerust wat 
dikker beschilderen. Vervolgens kun je er met een dun laagje acrylverf een grasmat, een kleine 
vijver of iets dergelijks op schilderen.

Het gras kun met een paar eenvoudige graspollen verfraaien. Op de blauwe vijver, kun je nog wat 
glitterverf aanbrengen, dit ziet er erg leuk uit.

acrylverf
modelleermassa
magneten
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De magneten:
Vissen:

Voor de vissen vorm je van blauwe, lichte modelleerklei een eenvoudige visvorm. Deze kun je na 
het drogen nog beschilderen. Voordat de massa uitgehard is, druk je aan de onderkant nog een 
magneet in de vis. Vervolgens laten drogen.

De schoolbordverf:

Het resterende derde deel, beschilder je met Boardy verf, deze kun je opnieuw weer wat dikker 
aanbrengen. Daarna tussen gras en Boardy verf met bruine acrylverf een hek schilderen.

Vervolgens alles goed laten drogen.

3 in 1 - Board
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Bloemen:

Voor de bloemen vorm je veel balletjes van de modelleermassa - de kleur kun je zelf uitkiezen. 
Wij hebben er rode en gele klei voor gebruikt. Ten slotte, de bloemen in elkaar zetten – hiervoor 
kun je een beetje knutsellijm gebruiken - druk op de achterkant nog de magneet in, laten drogen 
en klaar zijn je bloemen voor het grasveld.

Afwerken:
Nu kun je met behulp van magneten, notities, foto‘s of an-
dere memorabilia op het grasveld hangen. Op het zwarte 
gedeelte, kun je met krijt belangrijke notities opschrijven. 
Deze kun je achteraf met een droge spons of doek ver-
wijderen.

Veel plezier en succes!

3 in 1 - Board


