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Knutselidee
Nr.100.530 - Voederklok

terracotta potjes Ø 8 cm
acrylverf
schuimrubber geel

raffia & jute koord
wiebelogen
penseel / schaar

houten bal Ø 2-3 cm doorboord 
lijmpistool / alleslijm
haak

voor hongerige vogels
Voederklok

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 2 uur

Materiaal:

Werkwijze:
Verf eerst de terracotta potjes met een kleur naar keuze (blauw of 
geel). Laat ze daarna goed drogen!

Knip nu de sjablonen voor de zijvleugels uit en breng ze met een pot-
lood over op beide kanten van het terracotta potje. Daarna kun je de 
vleugels inkleuren met acrylverf.

Breng de veren voor de rug en de snavel over op het bijpassende 
schuimrubber. Plak daarna beide met het lijmpistool of alleslijm vast. 
Als het schuimrubber na het vouwen niet in vorm blijft, kun je de ran-
den lichtjes insnijden met een knutselmes.
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4. Plak nu de wiebelogen op het terracotta potje of schilder zelf oogjes 
op het potje.
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Knip voor het kapsel van de vogel stroken 
natuurlijke raffi  a van ongeveer 7 cm lang 
en plak ze gelijkmatig op het potje. Zorg 
ervoor dat je het gat niet dichtplakt.

Om je kleurrijke voederhuisje echt weerbestendig te maken, kun je hem 
bespuiten met een kleurloze glanzende vernis, zodat het zijn glans niet 
verliest in wind, regen en sneeuw!

Let op: Breng de rugveren en 
de vleugels 1x normaal en 1x in 
spiegelbeeld over!

5.

Hanger:

Tip:

Sjablonen:

vleugels 2x

snavel 1x rugveren 2x

Knip ca. 40 cm van het jutekoord af en vouw 
het eenmaal in het midden dubbel. Bind de 
twee losse uiteinden rond de haak - het beste 
kun je de uiteinden vastplakken met een beet-
je lijm uit het lijmpistool. Maak dan een knoop 
en rijg de houten bal erachter op. 

Vervolgens kun je de hanger gewoon van onderen door het gat in het potje 
steken, een mezenbal aan de haak bevestigen en het voederhuisje op een 
geschikte voederplaats ophangen.

houten bal

knoop

haak
vastknopen




