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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:
doorzichtige plastic ballen Ø 140 mm, 80 mm en 60 mm,
servetten met Sweet Birds motief in groen en servetten lijm,
satijnen lint in roze

Benodigd gereedschap:
schaar,
penseel

Vrolijke servettenbol
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Vrolijke servettenbol
Een vrolijk trio dat een goede stemming verspreid! De ballen zijn licht 

van gewicht en kunnen eenvoudig in elkaar worden gezet. Geplaatst in 
een schaal staan ze ook op een tafel erg fraai!

Voor de grootste bol het servettenmotief 
Sweet Birds 2x ruim uitknippen. De vogel op 
het servet is het middelpunt van de bol. Voor de 
servettentechniek heb je alleen de bovenste laag 
van het servet nodig. Knip het servet van de rand 
tot de vogel in. Zo past ze bijna zonder vouwen in 
de halve bol.

Breng wat servetten lijm in de halfronde bol 
en smeer het snel met een penseel uit. Leg het 
motief voorzichtig in de bol, de voorkant van het 
motief moet naar beneden wijzen en het ophang-
oog van de bal is altijd boven. Met je vingers 
ietwat aandrukken en dan voorzichtig van binnen 
naar buiten met lijm fixeren. Hetzelfde herhaal je 
met de andere helft en met de 80 mm grote bol. 
Voor de kleinste bol maak je alleen gebruik van 
een bloemenpatroon, geen motief. Eventueel lege 
plekken met bloemmotief (servetresten) opvullen 
en tot slot alles laten drogen. Overtollige stukken 
servet langs de rand afknippen.

De ballen in elkaar zetten. Het roze satijnen 
lint door het oog halen en een strik maken. Ver-
sier de strik nog met wat jute lint of een ander 
stuk lint.
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