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Nr.100.849 - Sierlijke tuindecoraties
Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 2 uur

Materiaal:

Variant 1:
Als eerste moet je de bal in een matte kleur gronden. Je kunt ook granietverf of 
een verfsoort met eff ect of structuur gebruiken. Daarna laat je de bal drogen.

Neem een Pluster pen en teken krullen, lijnen of ranken met bloemen op de 
bal. Laat de verf ongeveer 6 uur drogen. Daarna föhnen met een föhn op de 
hoogste stand. Pluster tot de kleur mat en reliëfachtig is.

Lak de bal met een glanzende vernis, zodat je hem in weer en wind in je tuin 
kunt laten staan. Let op: de Pluster Pen is niet vorstbestendig, in de winter 
kan het van de bal afbreken.

Als je geen pluster pen hebt of wilt gebruiken, kun je ook gebruik maken van 
een 3D-pen.
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Steek de piepschuim vormen op het rondhout. Prik eerst een gaatje in het 
midden van de vormen en steek ze erop. Bevestig de onderste bal met een  
stuk draad. Neem het lelieteken over op karton en knip het uit. Gebruik een 
lijmpistool om het teken op de bovenkant van het rondhout te plakken.

Verf de vormen. Gebruik kleuren die je mooi vindt, dit kunnen graniet-, 
mat-, glans- of eff ectverven zijn. Je kunt ook Keramistone boetseerklei op 
de vormen aanbrengen voor een nog mooier eff ect.

Als alles opgedroogd is, kun je de tuinsteker versieren. Gebruik kralen, 
draad of decoratieve elementen van vilt of schuimrubber. Als je klaar bent, 
spuit je de leliesteker nog met glanzende vernis in, om hem waterbesten-
dig te maken.

Variant 2: Sjabloon voor het lelieteken:
Gewoon op karton natekenen, uitknippen en met een kleur naar keuze beschilderen. Je kunt 
ook gebruik maken van een gekleurd stuk karton, dan bespaar je jezelf het schilderen.
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