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Sierlijke tuindecoraties
Een prachtige tuindecoratie zodat de buren jaloers worden
- ideaal voor buiten maar ook geschikt voor interieurdecoratie. Het knutselen is lang niet zo gecompliceerd als het lijkt.
Dus op naar de knutselspullen en beginnen maar!

Variant 1
Versieren met pluster pennen:

1.
2.

Hiervoor heb je tempex ballen of tuinballen nodig, matte
grondverf (matte verf, granietverf, enz.), penseel, pluster
pennen, een föhn en voor de tuinbal een rondhoutje.

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

3.

Nu neem je een pluster pen en tekent krullen, lijnen
of ranken met bloemen op de bal. Vervolgens laat je
de verf voor ongeveer 6 uur drogen. Daarna met een föhn
op het hoogste niveau oppuffen. Puf zolang, tot de verf
mat en reliëfachtig opkomt.

4.

Tot slot lak je de bal nog met een glanslak, zodat je
deze ook bij weer en wind in de tuin kan laten staan.
Let op: de pluster pen is niet vorstbestendig, het kan
zijn dat hij in de winter van de bal afbreekt.
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Tip: Als je geen pluster pen hebt of wilt gebruiken, kunt je
ook gebruik maken van een 3D-pen.

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Variant 2:
Leliesteker:

1. vormen (bal, ei en discus), lelieteken op karton, verf, draad,
Voor de leliesteker heb je het volgende nodig: tempex
penseel, kralen, warm lijmpistool en een rondhoutje.

Als eerste steek je de tempex vormen op het rondhoutje.
Steek eerst een gat in het midden van de vormen en steek
de vormen daarna op. Met een draad kun je de onderste bal
bevestigen. Het lelieteken kun kant-en-klaar (op karton) kopen of
je tekent hem na en knipt hem uit. Met een warm lijmpistool lijm
je het teken op de punt van het rondhoutje.

2.

3.

Nu kun je de vormen verven. Gebruik kleuren die je mooi
vindt, dit kan graniet, matte, glanzende of effectkleuren
verf zijn. Je kunt ook Keramistone modelleermassa op de vormen
aanbrengen - zo krijg je een nog mooier effect.
alles droog is, kun je de tuinsteker versieren. Gebruik hiervoor kralen, draad of decora4. Als
tieve elementen gemaakt van vilt of foam. Als je hiermee klaar bent, spuit je de leliesteker
nog met een glanslak in, zodat hij waterdicht is.

En je tuinornament is klaar en voor dit en de komende jaren beschermd.

Veel plezier en succes.
2.

3.

4.
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1.

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Sjabloon voor het lelieteken:
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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.

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

