Knutselidee

Voorjaarsvaas

Benodigde materialen:
tempex ballen met een Ø van 3, 4 en 5 cm,
Magic Marble in rood, wit en oranje,
satéstokjes

com

Benodigd gereedschap:
onderlegger,
ruime container (oud!)
bak met zand of groot stuk
tempex

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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We beginnen de lente met frisse kleuren! Marmerverf biedt oneindig veel ontwerpmogelijkheden en kleurencombinaties. Met tempex ballen, hebben we deze vrolijke ballen gemarmerd.

Materiaal:

verschillende tempex ballen met een Ø van 3, 4 en 5 cm,
marmerverf in wit, oranje, lichtrood en robijnrood
satéstokjes,
een (oude) ruime container,
tempex of een bak met zand om de afgewerkte
ballen in te steken

V

ul de bak met water. Voor de ballen heb je een brede en middeldiepe container nodig. De ballen moeten er volledig in passen! De
container mag echter niet vol zijn, anders loopt het door het dompelen van de ballen over!

Spies een tempex bal op en leg deze klaar. Daarna begin je met

de verf. Druppel 1-2 druppels in het water. Deze vormt een verflaag. Met de andere kleuren en een satéstokje kun je verschillende
patronen en een kleurverloop creëren. Je kunt steeds weer nieuwe
kleuren indruppelen en hier nieuwe patronen mee maken. Indien je
een bal niet zo mooi vindt, probeer je het gewoon nog een keer!

Om te drogen, steek je de spies die klaar is in een stuk tempex of
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een bak met zand. Wanneer de verﬂaag droog is, kun je de ballen in
een glazen vaas rangschikken.

