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tempex ei
gele en bruine acrylverf
satéstokje

wiebelogen
houten bal
chenilledraad

pompons
draad
stukje vilt

bijtje
Vlijtig

Grappig en fris voor de lente - ontwerp voor de tuin of voor je woon-
ruimte „vlijtige bijtjes”. Ze zijn gemakkelijk te maken en ze zullen 
je veel vreugde brengen. De kinderen moeten met verschillende 
materialen werken, kunnen echter tevens hun eigen creativiteit de 

vrije loop laten. Aduis wens u veel plezier en succes!

makkelijk ca. 1 uur

Materiaal:

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:
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Steek een tempex ei op een satéstokje, zodat 
je het ei beter kunt beschilderen. Nu geef je 
het ei een bruin – geel streeppatroon – gebruik 

hiervoor een goed dekkende acrylverf.

Na het schilderen laat je de acrylverf goed drogen.

Na het drogen trek je de bloem (pagina 3) 
over op een stuk knutselvilt - de kleur mag je 
zelf uitkiezen. Knip de bloem uit. 

Buig de chenilledraad vleugelachtig in elkaar en 

plak deze op de rug van de bij.

Pak nu 2 bruine pompons en een ca. 7 cm lang 
stuk draad. De draad draai je iets in elkaar en 
maak er een paar knikken in. Aan beide uitein-
den plak je een pompon. De draad plak je nog 

in het gat van de bal.

Het achterhoofd van de bij beschilder je nog 

met brui-ne acrylverf.

Na het drogen kun je het bijtje in de tuin of in een bloempot op 
de vensterbank steken.

Aan de voorkant van het hoofd plak je twee 
wiebel-ogen en met een dunne fi neliner 

teken je nog een grijnzende mond op. 
Nu plak je de uitgeknipte bloem en de 
houten bal op het tempex ei. Zorg ervoor, 
dat je de houten bal op het puntig toelo-
pende einde van het ei plakt – voor het 
vast plakken kun je het beste een lijmpis-
tool gebruiken.

Werkwijze:

KNUTSELIDEE
Nr.100.546 - pluchen haaskussen

Tip:
Bloempatroon




