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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
transparant papier, gekleurd papier, motief karton,
permanent marker 1 - 2 mm, markers, viltstiften,
sierstenen, glitter, nylondraad

Benodigd gereedschap:
spelden, alleslijm,
schaar, potlood

Transparante vlinders
Klanten upload van 
mevrouw Leisch

- Dank u wel!
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Transparante vlinders
Maak een mooie mobiel of een mooie raamdecoratie 

van transparante vlinder afbeeldingen.

Print eerst de framesjablonen uit op 
wit karton. Snijd nu de binnenste en 
de buitenste cirkel uit.

Nu breng je de sjabloon van het frame 
met een potlood over op een stuk 
gekleurd papier of motiefkarton. Snijd 
twee van dergelijke frames uit.

Print nu de vlinder sjabloon uit. Zoek een vlinder uit en trek 
hem met een dunne pen (permanent marker) over op een stuk 
transparant papier. Zorg ervoor dat je genoeg afstand houdt, zo-
dat de vlinder in het midden van het frame past. Het beste even 
proefleggen op het frame. Laat de vlinder volledig drogen.

Nu kun je de vlinder naar hartenlust inkleuren. Je kunt hierbij 
gebruik maken van viltstiften en markers. Laat de vlinder weer 
volledig drogen.

Als alles goed droog is, dan kun je je werkje inlijsten. Daartoe 
het eerste frame op de tekening plakken en aandrukken. Draai 
nu de tekening om en plak het tweede frame aan deze zijde op 
de tekening. Laat alles goed drogen.

Benodigde materialen:
transparant papier, gekleurd papier, motief karton,
permanent marker 1 - 2 mm, markers, viltstiften,
sierstenen, glitter, nylondraad
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Knip nu nog het overtollige papier weg, zodat de 
afbeelding er van beide kanten prachtig uitziet.

Als je wilt, kun je de 
afbeelding nog met 
sierstenen, glitter of 
gelpennen versieren.

Tot slot met een speld boven nog een gat prikken en 
de vlinderafbeelding met een nylondraad in het venster 
hangen. Je kunt ook meerdere afbeeldingen aan elkaar 
hangen, zodat een guirlande ontstaat. Een mobiel van de 
afbeeldingen ziet er ook erg leuk uit.

Je kunt effen of bont motief karton gebruiken. Er is ook 

kleurrijk transparant papier of met een patroon. Neem 

steeds nieuwe kleurencombinaties en probeer vele mooie 

vlinder afbeeldingen uit.TIPTIPTIPTIPTIP
Benodigde materialen:
transparant papier, gekleurd papier, motief karton,
permanent marker 1 - 2 mm, markers, viltstiften,
sierstenen, glitter, nylondraad
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Sjablonen vlinders
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Sjablonen cirkels


