
N° 100.701

©
 A

du
is

comKnutselidee

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

Accessoires – vorm gegeven met boetseerklei

Ontbreekt er in je woonkamer nog een mooie 
decoratie? Dit is precies het juiste knutselidee 
om een lege kamer of een wand te decoreren.
Je werkt met uitsteekvormen en in een paar 
zeer eenvoudige stappen is het te maken, daa-
rom is het ook geschikt voor beginners en kin-
deren. Je kunt het in verschillende variaties 
maken, het werkt altijd op dezelfde manier. 

Hier laten we je zien hoe je een klein accessoire 
voor je hond kunt maken. Aduis wenst je veel 
plezier bij het naknutselen! 

En zo wordt het gemaakt:

Stap 1 Rol een stuk van de witte boet-
seerklei met behulp van een 
deegroller plat uit, totdat het 

ongeveer 3 cm dik is. Daarna steek je met de ABC 
uitsteekvormen de letters uit. Dit werkt net als bij 
het koekjes bakken. Je kunt de letters van de naam van 
je hond of een bijnaam uitsteken. 

Benodigd materiaal:
ABC uitsteekvormen               Haakje om op te hangen
Modelleermassa in wit
Water
Acrylverf in verschillende kleuren

Benodigd gereedschap:
Deegroller 
Rooster om te drogen
Boetseerstokjes
Penseel
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Nu vorm je een bot, zoals je op de 
afbeelding goed kunt zien. Daar-
voor heb je weer een 

platgewalst stukje boetseerklei nodig. 
Daarna breng je de letters met een 
modelleer- / boetseerstokje in vorm. 
Als je wilt, kunt u ook nog een patroon 
in de letters drukken.

Stap 2

Nu bevestig je de letters met be-
hulp van een penseel en een beetje 
water op het bot. Daarna moet 

je je kleine kunstwerk voor ten minste 24 uur aan de 
lucht laten drogen. Het beste gaat dit wanneer je het 
op een rooster legt, zodat je bot ook aan 
de onderzijde goed kan drogen.

Stap 3

Stap 4 Wanneer het gehe-
el droog is, hoef je 
het alleen nog maar 

met acrylverf te beschilderen. Hoe 
bonter je het schildert, des te vriende-
lijker ziet het eruit. Nog een haakje aan 
de achterzijde aanbrengen en je kunt je 
werkstuk aan een deur of muur ophan-
gen.
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