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Benodigd materiaal:

Klei in wit, blauw, zwart en eventueel andere kleuren,
Deeg- / kleiroller, Modelleergereedschap,
Houten stokje

Benodigd gereedschap:

Kantoorfolie als onderlegger
Keukenrol voor het schoonma-
ken van je handen

IJsbeer Bruno 
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IJsbeer Bruno 

Als eerste vorm je uit de witte klei het eivor-
mige lichaam van de beer. Voor het hoofd heb je 
een bal nodig, welke aan de voorkant iets smaller 
toeloopt, deze wordt ook van witte klei gemaakt. 
Bovendien moet je nog twee kleine, platte oren, 
een ovale snuit in wit en een kleine zwarte neus 
met zwarte klei modelleren en aan het hoofd 
bevestigen. De ogen worden uit twee kleine, ron-
de, witte oogbollen en twee kleine blauwe pupillen 
samengesteld. Voor de armen en benen snij je met 
het modelleerstaafje 4 bijpassend grote stuk-
ken af. Zorg ervoor, dat je ook de poten/klauwen 
vormt en breng met behulp van een modelleer-
staafje de teenstructuur aan. Daarna bevestig je 
alles aan het lichaam van de beer.

Nu kun je met het modelleerstaafje grappige 
details toevoegen. Bijvoorbeeld, de mond vormen 
(lachende mond), buiknavel of de structuur van 
zijn vel. Zo kijkt je kleine Bruno echt heel lief. 

Maak je eigen beer op een ijsschots. Hij ziet er schattig uit en is erg gemakkelijk 
om te maken! Aduis wenst je veel plezier bij het knutselen!

Stap 1

Stap 2:
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ken van je handen
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Voor de kleine accessoires kun je je fantasie de vrije loop laten. Maak bijvoorbeeld een sjaal 
voor je beer. Druk een klein stuk gekleurde klei plat en snijdt aan de uiteinden franjes in. Voor 
een muts vorm je een kegel met een bal als kwast. Ook een hengel met daaraan een vis van klei is 
een grappig idee.

Voor de ijsschots meng je een groot stuk van de witte klei met een kleiner stuk van de blauwe. 
Nu rol je de vermengde kleimassa, tussen twee stukken kantoorfolie, met een deegroller tot een 
dikte van ca. 1,5 cm uit. Met het modelleerstaafje kun je de vorm van de schots uitsnijden en je 
beer erop zetten.

Stap 3:

Tips:

IJsbeer Bruno 

Je kunt je beer ook van 
Fimo maken. Door het 
uitharden in de oven 
wordt hij stabieler en 
gaat langer mee.
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