
N° 104.270

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
acrylverf wit, servetten, glitterlijm, gelpen zilver, uurwerkje

Benodigd gereedschap:
CD, servettenlijm, penseel, 
nagelschaartje, plastic folie

CD-klok servettentechniek
Klanten upload van mevrouw Leisch

Dank u wel!
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CD-klok servettentechniek

Werkwijze:
Grond eerst de cd met witte acrylverf. Voor een optimale 
dekking heb je 3 lagen nodig.

Als onderlegger kun je het beste folie of een plastic zak ne-
men, omdat krantenpapier vaak blijft kleven.

Laat alles volledig drogen (dat neemt een lange tijd in 
beslag, omdat het oppervlak zo glad is).

De laatste laag kun je het beste opdeppen, omdat penseel-
streken zichtbaar zijn.

Knip uit het servet, met een contour of nagelschaar, de  
gewenste motieven.

Maak van een oude CD met behulp van 
de servettentechniek een originele klok!

Benodigde materialen:
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Benodigd gereedschap:
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nagelschaartje, plastic folie
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CD-klok servettentechniek

Verleen je klok nog de final touch, door de letters met een 
gelpen op de klok te schrijven en met glitterlijm accenten te 
plaatsen.

Als alles goed droog is, kun je het klokje monteren: Plaats de 
cd op de as, daarna de zwarte rubberen ring en de tussenring 
aanbrengen.
Schroef met de moer alles vast en monteer de wijzers - klaar 
is je nieuwe klok!

Plaats de motieven volgens de volle uren op de cd en smeer 
van het midden uit gaand naar buiten, alles met servetten-
lijm in.

Tip 1:
Verfraai het geheel met een beetje glitter. “Doop” 
een vinger in de glitter en strijk de glitter voor-
zichtig met een liniaal van de vinger, zodat de 

glitter in de nog natte servettenlijm valt.  
Laat daarna alles goed drogen!

Tip 2:
Maak van oude CD’s een aantal wijzerpla-
ten tegelijk en verander afhankelijk van je 

stemming de uitstraling van je klok.
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