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Benodigde materialen:
modelleerballonnen

Benodigd gereedschap:
pomp

Handleiding modelleerballonnen
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Handleiding modelleerballonnen
Met modelleerballonnen kan men talloze vormen en die-

ren maken. Wij tonen je de basis handgrepen.

De ballon voor het opblazen 
door licht trekken uitrekken. 
Zo kan hij gemakkelijker wor-
den opgeblazen. Vervolgens 
de ballon over het ventiel van 

de luchtpomp trekken.

Tijdens het oppompen de bal-
lon met twee vingers vast-
houden, omdat hij anders van 

het ventiel loslaat.

De ballon voorzichtig van het 
ventiel halen, wanneer het 
de gewenste grootte bereikt 
heeft, een beetje lucht laten 
ontsnappen en met een knoop 

sluiten.

Snelle basisdraaien

Modelleerballonnen opblazen

De ballon slangenvor-
mig rangschikken.

Met de rechterhand 
alle ballononderdelen 
in het midden vast-

pakken ...

... en met de linker-
hand drie keer om el-

kaar heen draaien.

De vorm voor 
het zwaard of de 
bloemsteel is al klaar.
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Handleiding modelleerballonnen
Oordraai

Kruisdraai

De eerste bel met een 
lengte van 5 cm, de tweede 
van 2 cm vormen. De ballon 
zoals afgebeeld vasthouden.

De ballon in de 
vorm van een lus 
leggen en aan de 
beide uiteinden 

samenknopen.

Het geknoopte 
punt in het midden 
op het tegenover-
liggende ballon-

deel drukken ...

... en daar beide 
gemaakte lussen 
met de linker hand 

draaien.

De lussen op el-
kaar leggen en in 
het midden met 
beide handen vast-

houden.

De linker helft van de ballon 
naar de rechter helft lei-
den en de beide delen in het 

midden pakken.

Twee kleine lussen aan een 
kant pakken en met de twee 
andere lussen verdraaien.

En klaar is de kruisverdraai-
ing voor een paar vleugels 

voor de vlinder.

De kleine bel met de duim, 
wijsvinger en middelvinger 
van de linkerhand pakken en 
vier keer draaien. Zo wordt 

de bel gefixeerd.

Het tweede oor wordt op 
dezelfde manier gevormd.

Benodigde materialen:
modelleerballonnen

Benodigd gereedschap:
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