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Moeilijkheidsgraad:gemakkelijk



Materiaal:

 tempex ballen Ø 8/10/12
 gipsverband, emmer met lauw water
 lasdraad

Werkwijze:

Benodigde tijd:

ca. 40 min



 aluminiumdraad zilver Ø 2,5 mm
 wiebelogen assortiment
 karton resten, lijmpistool

1. Knip alle sjablonen uit en breng deze over op de kartonresten.

vervolgens de tempexballen
2. Spies
op het lasdraad en bevestig ze

met het lijmpistool. Bij het drogen
kun je de draden het beste in een
kartonnen doos steken.

KNUTSELIDEE
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TIP:
Het ziet er vooral leuk uit als je lichte
vouwen creëert, zodat er meer structuur in de vorm komt.

knip je de verschillende stroken gipsverband af en dompelt ze een voor
3. Nu
een in de emmer met lauw water. Nu kun je de tempex ballen en de vleugels
met stroken gipsverband beplakken.
Vervolgens de weefselstructuur licht in elkaar over laten lopen.

Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

4.

Sjablonen

Vervolgens prik je de ballen met de draden
weer in de kartonnen doos en laat je alles
goed drogen.

Vleugels en snavel

ondertussen het aluminium5. Knip
draad in drie delen (26, 28 en 40 cm)
en buig ze in vorm.
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2x

2x

2x
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de sjablonen van de snavel en vleugels uit en
6. Knip
breng deze over op foam en/of karton.
het gipsverband op de ballen goed opge7. Als
droogd is, kun je de vleugels, snavel en wiebe-

logen met het lijmpistool op de gewenste plek
opplakken.

de overgangen vervolgens met kleine stroken gripsverband en laat
8. Bedek
alles weer goed drogen.
de overgangen vervolgens met kleine stroken gripsverband en laat
9. Bedek
alles weer goed drogen.
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2x

En KLAAR is je vogelfamilie!
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

