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Instructies:
Begint u eerst, de tempex bal met pailletten te be-
kleden. Hiervoor neemt u een speld, plaats hier een 
pailletje op en steek deze vervolgens in de tempex 
bal. Het volgende pailletje met naald dicht naast de 
vorige plaatsen. Dit herhaalt u bij alle 5 de ballen. 
Maak de rups aan de bovenkant donkergroen en 
aan de onderkant lichtgroen.

Neem vervolgens een houten stokje, breek hem 
in ca. 2 cm lange stukken – u hebt hier 4 stuks 
van nodig. Als u dit hebt gedaan, neemt u de beklede tempex 
ballen, verwijdert u een pailletje en prikt daar het houten 
stokje in, daarna neemt u de volgende bal verwijder weer 
een pailletje en steek daar het houten stokje in, om de ballen 
bijeen te houden. Dit herhaalt u zo vaak, totdat alle 5 de ballen 
aan elkaar geketend zijn. Drukt u de ballen stevig tegen elkaar 
zodat men de houten stokjes niet meer ziet!

Neemt u nu de rode lichtdiode en prik deze in de eerste tempex bal als neus. Daarboven bevestigt 
u de wiebelogen. Verwijder daarvoor de folie op de achterzijde van de wiebelogen en plak de ogen 
op de pailletten boven de neus.
Nu neemt u de geurappel, zet hem in elkaar en beschilder hem met behulp van een penseel met 
rode granietverf. Laat hem goed drogen.

Wanneer de appel droog is, neemt u de decoratiestenen – zoek de roodgekleurde hoekige eruit 
– en lijm deze met edelsteenlijm op de gaten van de appel. Breng een druppel edelsteenlijm op de 
steen en fixeer deze op de appel – laat de lijm weer goed drogen.

Belangrijk: De stenen moeten groter zijn dan de gaten!

Benodigd materiaal:

Lichtdiode rood
Decoratie kralen hoekig & rond
Edelsteenlijm
Granietverf granaat
Tempex ballen 30 mm
Pailletten groen
Spelden 13 mm
Wiebelogen rond 6 mm

Benodigd gereedschap:

Lijmpistool
Penseel/kwast

Geurappel 140 mm
Satéstokjes

Rups op een geurappel



N° 100.368

©
 A

du
is

comKnutselidee

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

Nu kunt u de rups op de appel lijmen. U neemt hiervoor een lijmpistool, breng een druppel hete 
lijm, aan de onderkant van de laatste 4 tempex ballen aan (de eerste bal overslaan) en druk de 
rups stevig op het appel.

U kunt de appel ook nog met een groen lint versieren, zodat het lijkt of de appel nog groene bla-
deren heeft.

Tip: Wanneer u de geurappel vult (bijvoorbeeld met gedroogde lavendel, rozenblaadjes, enz.) en 
de decoratiestenen, een beetje verplaatst of helemaal niet op de appel lijmt, geurt de appel ook 
nog. U kunt hem dan als een vrolijke luchtverfrisser gebruiken.
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