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Nr.103.280 - Betoverende bloemen
Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 2 uur

Materiaal:

Werkwijze:

Bloemen
Betoverende

piepschuim ballen Ø 8 cm + Ø 6 cm 
rondhoutjes Ø 8 mm
diverse soorten papier (voorbedrukt karton, fotokarton)

regenboog bloemenzijde
satijnlint in wit
siersteen harten

acrylverf in groen en roze
lijm, cutter

Zaag eerst de piepschuimbolletjes met een zaag doormidden. Snijd aan de ron-
de kant met een cutter een gat voor het rondhout. Je kunt het gat ook boren. 
Verf vervolgens de halve bollen met roze acrylverf en de stukken rondhout met 
groene acrylverf en laat alles drogen.
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Knip nu de sjablonen en cirkels uit het gekleurde papier. Knip de hartjes uit 
het groene fotokarton.

Knip nu cirkels met een diameter van 25 cm en 21 cm uit de bloemenzijde. 

Plak vervolgens het bloemsjabloon op de halve bol. Leg de uitgeknipte 
cirkels van bloemenzijde met de mooie kant op de tafel en plak de ge-
kleurde papieren cirkel op de achterkant.

Plak nu de bloemenzijde op de halve bol met de bloemenschijf.

Plak de hartjes die je in het begin uit het groene karton hebt geknipt in 
het midden van het rondhout. Vouw dan de harten samen tot een blad. 
Je kunt de blaadjes versieren met siersteen hartjes.

Plak vervolgens het rondhout in de piepschuim halve bol (zie foto).

Nu hoef je de bloem alleen nog maar te vullen met een klein cadeautje (bv. 
snoepjes) en bind het vast met het satijnlint. Je betoverende geschenk-
bloem is klaar!
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Sjablonen:

Bloem groot

Kleine bloem

Blad
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