Moeilijkheidsgraad: moeilijk



Benodigde tijd:

ca. 3 uur
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Materiaal:

gipsverband  lijmpistool
 foam rood/geel
schaar
 acryl glansverf  wiebelogen
ballonnen  penseel
 veren/koorden

 Blaas eerst de ballonnen op tot de gewenste grootten van de kippen.
 Knip nu veel ca. 15 cm lange stroken van het gipsverband.
 Het beste kun je de ballonnen op een geschikte kom plaatsen, zodat ze niet
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weg kunnen rollen. Dompel nu het gipsverband in een grote bak met water en
plaats ze laag voor laag op de ballon.

 Zorg ervoor dat er een dikke, stabiele vorm ontstaat, zodat hij later niet kan
breken.

Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

 Zodra je de bovenste helft met meerdere lagen hebt bedekt, draai je de ballon
om en bedek je de andere helft royaal met gipsverband.

 Terwijl je alles goed laat drogen, kun je de patronen overbrengen op foam en

uitknippen. Je kunt de koorden voor de voeten en de veren ook meteen voorbereiden.

 Zodra de gipsvormen goed gedroogd en hard geworden zijn, kun je de ballon


kapot prikken.
Knip op de plaats van het gat een grote cirkel, zodat de vorm stabiel blijft staan.

 Maak vormen met verschillende afmetingen.
 Nu kun je beginnen met het aanbrengen van de verf. Beschilder de kippen met
een groot penseel.

 Gebruik verschillende kleuren en laat alles goed drogen.
 Kleine witte stippen geven de kippen een bijzonder brutale uitstraling.
 Plak nu alle voorbereide kleine onderdelen met het lijmpistool op de juiste
plaatsen.
Elke kip kan qua kleur individueel worden versierd.


 Knoop twee koorden met dezelfde lengte aan de voetdelen en bevestig ze aan
de onderste rand van de kip.

 De voltooide kippen kunnen nu in verschillende houdingen worden geplaatst.
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