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Nr.104.966- gepunnikte bijen
Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 2 uur

Materiaal:
wol geel/zwart
chenilledraad zwart
kralen zwart
resten vilt zwart/wit

tempex ei ca. 7 cm
spelden
wit karton

bijen
Schatt ige 

gepunnikte

Punnik eerst de streng met het punnik-
klosje: Voor het hoofd heb je een 88 cm 
lange streng in geel nodig, voor de rug 
een 55 cm lange streng in geel, twee 50 
cm lange strengen in zwart en één 50 cm 
lange streng in geel.

Breng lijm aan op de dikkere punt van het ei. Lijm het begin van de 88 cm lan-
ge gele gepunnikte streng daarop vast en zet het vast met een speld. Plaats 
nu de streng met lijm rondom het ei. Speld alles vast, zodat niets verschuift.
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Smeer het achterste deel van de bij, dat 
nog vrij is, in met lijm. Plaats de 55 cm 
lange gele streng erop en zet alles vast. 
Laat alles goed drogen.

Knip de chenilledraden doormidden en lijm ze op de smalle zijde van het ei 
tussen de stroken vast. Lijm de halve kralen op als ogen. Knip de mond uit 
zwart vilt en plak hem op de bij. Breng de vleugels over op het karton en knip 
uit. Leg het sjabloon op het vilt, breng over op het vilt en knip uit. Vouw dan 
de vleugel in het midden en lijm hem op de rug van de bij.

Knutselidee uit het boek „Strickliesel - An die Wolle, fertig, los! (Frechverlag)
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Bevestig de zwarte streng van 50 cm 
rechtstreeks aan het uiteinde van de 
gele streng. Bestrijk het oppervlak 
opnieuw met lijm en wikkel het weer 
rond het ei. Zet alles vast met spelden. 
Wikkel en lijm nu eerst de gele en dan 
de zwarte streng rond het ei. Breng de 
uiteinden altijd aan de onderkant van de 
buik samen.


