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De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

Benodigd materiaal:

Modelleermassa in wit eventueel glanslak
Acrylverf in geel en oranje
Lakstift in zwart

Beodigd gereedschap:

Rooster om te drogen

Een lief poesje 

Boetseer je eigen poesje met boetseerklei. Je kunt ze ideaal als decoratie 
gebruiken, of cadeau geven. Je kunt iedereen met dit lieve poesje een vreugde 

bereiden. 
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Als eerste vorm je een groot eivormig 
lichaam, welke het hoofd en de buik van 
de kat verbeelden - zie foto. Zorg er-
voor dat de onderkant vlak is, zodat je 
katje kan staan. Met een beetje water, 
kun je de kleiachtige massa glad maken.

Het werkt als volgt: 

Nu vorm je de snuit, oren en de staart 
van de kat. 
Voor de oren maak je twee kleine drie-
hoeken - zie foto. Voor de snuit vorm je 
twee ballen, die aan de onderzijde plat 
zijn, verder heb je nog een klein drie-
hoekje nodig voor de neus. 
Vorm nu een rol, die de staart voor moet 
stellen. Zoals je op de foto boven goed 
kunt zien, is deze iets golvend, zodat hij 
bij het in elkaar zetten, op de het lichaam 
van de kat rust - zie titelfoto.
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Nu kun je de kat in elkaar zetten. Plaats 
de oren, snuit en staart op de juiste 
plaats. Met een beetje water kun je de 
overgangen glad maken. Voordat je de 
kat kan schilderen, moet je hem eerst ten 
minste 24 uur aan de lucht laten dro-
gen. Plaats hem op een rooster, zodat de 
lucht ook aan de onderkant kan komen. 
Daarna kun je hem met acrylverf be-
schilderen. Hoe je hem schildert kun je 
zelf bepalen, maar je kunt hem natuurlijk 
ook op basis van ons voorstel versieren. 
Als bescherming kun je hem ook nog met 
een glanslak overtrekken, zo ontstaat een 
keramiekachtig oppervlak.

3.

Tot slot, moet je nog 
de ogen en de snor-
haren optekenen met 
een zwarte Deco 

Marker en klaar is je kleine poesje van 
boetseerklei. 
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