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Batik vlinder

Benodigd materiaal:
wasknijpers, naaigaren
bloemendraad, pailletten
houten stokjes,
waterverf

Benodigd gereedschap:
koffiefilterzakjes in wit
penseel, schaar
UHU alleslijm
strijkijzer

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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... bont gekleurde vlinders zijn
heel gemakkelijk te maken met de batiktechniek
...

Met vriendelijke ondersteuning van UHU!

... Laat de zomer in je tuin fladderen ...
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... Instructies ...
Stap 1:
Voor een vlinder hebben we twee papieren filters (= twee paar vleugels) nodig. Knip de geperforeerde randen (aan de zijkanten) van de filters af. Elke zakje schuin oprollen of in vakjes vouwen en
daarna op twee of drie plaatsen zeer stevig, 3 - 10 mm breed, met naaigaren omwikkelen (afb. 1).

Stap 2:
De waterverf met veel water aanroeren, het filterpapier tussen de omwikkelingen royaal met een penseel
inkleuren (afb. 2) en goed laten drogen.
Stap 3:

afb. 1

afb. 2

De draad afwikkelen (afb. 3), het papier voorzichtig
uit elkaar halen (afb. 4) en met het strijkijzer glad
strijken.

afb. 3

Stap 4:
Een van de dubbel gevouwen vleugels ongeveer 2 cm
aan de rand inknippen, zodat deze kleiner wordt dan
de andere en eventueel golvingen uitknippen.
Stap 5:

afb. 4

Versier de vleugels symmetrisch: Plak pailletten met UHU alleslijm zonder oplosmiddel op.
Stap 6:
De wasknijpers beschilderen, deze dienen als het lichaam van de
vlinder. Vergeet niet om de ogen op te tekenen of te schilderen! Lijm
aan beide zijde van de houten wasknijper een dubbele vleugel.

De voelsprieten van een 10 cm lang stuk draad buigen en in de wasknijper plakken. De wasknijper op het houten stokje vastplakken. Nu
kan de vlinder als een plantensteker worden gebruikt.
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Stap 7:

