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Benodigde materialen:
- klei rood en groen
- draad
- wiebelogen 6mm
- tandenstoker
Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

© Aduis

N° 104.146

N° 104.146

Knutselidee

2 ondeugende vruchten

Werkwijze:

Wil je eens ie
ts nieuw
schattige, bruta s uit klei vormen? Probee
r dan eens de
le vruchten uit
.
Z
e
z
ij
n
sn
kunt ze individ
ueel aanpassen el te maken en je
en versieren.
Veel plezier!

1
2
3

Vorm uit de klei 2 grote rode ballen voor de kersen. Druk op elk 2 wiebelogen en
teken met een tandenstoker de mond en neus op.

4

Boor 2 kleine gaatjes in de kersen en duw hier voorzichtig de stengels in. Verbind tot
slot de beide stengels met het al gemaakte blad door deze samen te drukken. De eerste
vruchten zijn klaar.

5

Voor de aalbessen vorm je eerst uit de rode klei meerdere kleine balletjes en drukt hier
steeds een kleine groene stip op. Vorm een stengel van de groene klei (zoals hierboven
beschreven bij de kersen) en druk de individuele bessen stevig op de stengels vast.

Druk een kleinere groene bal plat en samen en vorm het tot een blad.
Vorm nu uit de groene klei 2 stengels (ca. 8 cm). Opdat de stengel niet buigt, druk je er bovendien een draad
in.

Druk weer een klein groen balletje plat en vorm het tot een blad en bevestig het aan de
stengel. En klaar is nu de tweede vrucht.
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