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Met de vriendelijke ondersteuning van UHU!



Knutselidee



Benodigde materialen:
kartonnen doosjes in verschillende groottes,
wijn- en champagnekurken, krantenpapier
dun karton, witte draden wol,
Triton Acrylic universele verf in wit




Benodigd gereedschap:
UHU Kraft alleslijm,
mes,
schaar,
viltstift

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Handleiding voor je „coole ijsberen“
Voorbereiding: Verzamel oude kranten, kleine sap pakjes en wijn- en champagnekurken.

Het lichaam van de coole ijsbeer maken:
Voor het lichaam van de ijsbeer een geschikt klein
doosje (bijvoorbeeld van ca. 200 ml) zoeken.
Nu lijm je vier wijnkurken als poten op het doosje. Afhankelijk van de schikking kan de ijsbeer
staan, zitten, liggen of lopen.
Een champagne kurk wordt als hoofd gebruikt,
omdat hij aan een kant rond is. Een klein stukje
kurk kan als staart worden gebruikt.
Voor de oren met een mes een smalle inkeping in
het kurkenhoofd snijden. Op dun karton teken je
de oren voor, knipt ze uit en plakt ze in de inkepingen.
Voor de neus teken je een halve cirkel op het karton, knip deze uit en vormt het tot een kegel. Nu
plak je de neus, het hoofd en de staart nog op het
lichaam.

De coole ijsbeer een kleurtje geven:
Het ﬁguurtje verf je nu met witte verf wit. Je
kunt gerust veel verf gebruiken, opdat alles goed
bedekt is en niets erdoor schijnt. Vergeet niet de
ogen, oren en neus na het drogen met een viltstift
op te tekenen.
Je ijsbeer krijgt nu nog een dikke huid van witte
wollen draden. Gewoon alle draden met alleslijm
op het lichaam plakken.

De coole ijsbeer heeft nog een huis nodig:
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Voor de ijsberg lijm je meerdere doosjes op
elkaar. Het plaksel aanroeren, een krant op het
doosje leggen met een breed varkenshaarpenseel
het plaksel erover smeren. Dit herhaal je tot alles
met 3-4 lagen bedekt is. Na het drogen wordt de
ijsberg met witte verf beschilderd. Zo kun je ook
gemakkelijk ijsschotsen knutselen. Leg een blauw
doek onder de ijsschots en je hebt je eigen poollandschap met coole ijsberen.

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

