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Benodigde materialen:
kurken, wiebelogen,
siersteen rood, bruin chenilledraad,
schuimrubber, tandenstoker

Benodigd gereedschap:
lijmpistool,
lijmpatronen, potlood,
handboor
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Benodigde materialen:
kurken, wiebelogen,
siersteen rood, bruin chenilledraad,
schuimrubber, tandenstoker

Knip een tandenstoker 
doormidden.
Prik de halve tandenstoker 
in de kurk. (Iets voor de 
helft.)

Leg alle benodigde spullen klaar.
Stop de stekker van het lijmpistool in het stopcontact zodat deze op kan warmen.

Rudolph, the Red-Nosed Reindeer, ...
Dit schattige rendiertje is gewoon een lust voor het oog.

Het wordt gemaakt van 5 kurken en kan worden gebruikt als 
een hanger, als decoratie of als een creatief spelfiguurtje.

Veel plezier bij het knutselen en ontwerpen!

Breng op alle vier de kurken 
(poten) een druppel lijm aan 
met het lijmpistool.
Plaats de vierpoten op de iets 
grotere kurk (het lichaam).

Druk nu de tandenstoker met kurk 
(hoofd) in het lichaam. Indien dit 
niet lukt kun je met een handboor 
een klein gaatje voorboren en de 
tandenstoker er dan insteken.

Benodigd gereedschap:
lijmpistool,
lijmpatronen, potlood,
handboor
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Benodigde materialen:
kurken, wiebelogen,
siersteen rood, bruin chenilledraad,
schuimrubber, tandenstoker

Neem een rood siersteentje als 
neus en plak deze met alleslijm 
op het hoofd.

Breng wat alleslijm op de rondjes 
aan en plak deze op de betreffen-
de plaatsen.

Teken op een stuk foam twee 
rondjes met behulp van een 
kurk. Breng op het een rondje 
een afgerond driehoekje aan (de 
staart) en op het andere rondje 
twee bolletje (de oren).
Knip ze uit.

Knip van het chenilledraad 1 stuk van 
10 cm af en 2 stukken van 5 cm. Ca 
1-1,5 cm van de bovenkant van het 
10 cm draad bevestigen door draaien. 
Herhaal dit aan de andere zijde. Buig 
het chenilledraad nu aan beiden zijden 
zo, dat het op een vork lijkt.

Benodigd gereedschap:
lijmpistool,
lijmpatronen, potlood,
handboor






