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Bloempot kuiken
De kleine eyecatcher in een bloempot of op
de vensterbank - een bloempot in de vorm
van een kuiken, als dat niet schattig is!!!
Daarnaast is dit knutselidee niet alleen
een lust voor het oog, maar ook nog heel
eenvoudig om na te knutselen!

STAP 1 - de verf:
Grond het bloempotje en de houten bal met een gele
acrylverf. Indien de kleur niet goed dekt, breng je nog
een twee laag over de eerste aan. Daarna alles goed
laten drogen.

STAP 2 - het hoofd:
Verwijder de folie op de achterkant van de wiebelogen,
en plak ze iets boven het midden op de houten bal. Uit
foam knip je een klein driehoekje uit, deze plak je met
wat warme lijm onder de ogen op. Ook ﬁxeer je het
hoofd op de omgekeerde bloempot. Rond de nek van het
kuiken bindt je een stukje rafﬁa natuurbast.

Bloempotjes
Houten ballen 25 mm
Wiebelogen
Natuurbast

Benodigd gereedschap:
Acrylverf in geel
Pluisveren in oranje en geel
Foam in oranje

Lijmpistool
Schaar
Penseel

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Benodigd materiaal:
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STAP 3 - de vleugels:
Kies 2 gele en 1 oranje veer uit. De gele plak je
met warme lijm op de achterkant van het kuiken,
de vleugels moeten horizontaal worden geplaatst
- zie afbeelding. Op het achterhoofd van het gele
kereltje plak je nu nog de oranje veer. En klaar is
je nieuwe hoogtepunt onder je Paasdecoratie.

Belangrijk:
* Om een veerstructuur te krijgen, moet je

een harde varkenshaarpenseel gebruiken en
over de gele verf strijken.

* Indien de hoofdveren te lang zijn, kun je
ze met een schaar iets korter maken.

* Is het kuiken bestemd voor gebruik bui-

tenshuis, besproei hem dan met een kleurloze glanslak, zodat de kleur niet vervaagt.
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