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Schattige vogels

Benodigd gereedschap:
schaar,
stift,
lijm, penseel,
onderlegger, tandenstoker

Benodigde materialen:
3 houten ballen Ø 5 + 4 cm met gat,
acrylverf in wit, roze, blauw en groen,
vilt in oranje, roze, blauw en groen, blanke lak,
lakstiften in wit en zwart, boek DIY Kawaii!
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Benodigd gereedschap:
schaar,
stift,
lijm, penseel,
onderlegger, tandenstoker

Schattige vogels
Piep, piep, piep ... oh wat schattig! Dit trio staat voor een goed humeur 
en lachende gezichten. Ideaal als decoratie, tafelkaartje of om een 

cadeau mee te versieren!

Grond de houten ballen in wit en laat alles goed drogen. Je 
kunt de houten ballen hierbij het beste op een rondhoutje 
steken en deze in een vaas plaatsen, zodat ze niet om kun-
nen vallen. Daarna markeer je het „bont“ van de vogel met een 
potlood. Het gat van de bal wordt later de snavel - dus het 
is het midden van het gezicht. De rest van de bal beschilder 
je dan steeds in lichtblauw , roze en groen - opnieuw laten 
drogen.

Lak de vogels met blanke lak. Als ze droog zijn, kun je de 
ronde zwarte ogen opschilderen. Voor de pupil laat je in het 
oog een stukje vrij of je tekent deze later met een witte 
lakstift op.

Breng de sjablonen over op het knutselvilt en knip alles uit. 
De oranje ellips voor de snavel druk je met een tandenstoker 
voorzichtig in het gat. Druk de snavel met je vingers wat in 
vorm. De beide vleugels plak je aan de zijkanten op, de punt 
naar achter gericht. Tot slot nog de bal op het vilt-staart 
plakken en laten drogen.

Op de vilt-staart kun je een naam 
schrijven, zo worden de schattige 
vogels snel omgetoverd tot mooie ta-
felkaarten of kun je er een cadeau 
mee versieren!

Benodigde materialen:
3 houten ballen Ø 5 + 4 cm met gat,
acrylverf in wit, roze, blauw en groen,
vilt in oranje, roze, blauw en groen, blanke lak,
lakstiften in wit en zwart, boek DIY Kawaii!
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Schattige vogels

Benodigd gereedschap:
schaar,
stift,
lijm, penseel,
onderlegger, tandenstoker

Sjablonen voor ballen Ø 50 mm

staart

snavel

vleugels

gezicht

gat!

Benodigde materialen:
3 houten ballen Ø 5 + 4 cm met gat,
acrylverf in wit, roze, blauw en groen,
vilt in oranje, roze, blauw en groen, blanke lak,
lakstiften in wit en zwart, boek DIY Kawaii!




