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Benodigde materialen:
foam in zwart, blauw, wit, rood, groen en geel,
4 wiebelogen Ø 12mm,
chenilledraad, viltstift in het zwart, lijm,
plusterpen glitter goud + zilver, glitterstift zilver
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Deurhangers gemaakt van foam
Je wilt niet gestoord worden in je kamer? Met

deze coole deurhangers gemaakt van foam weten je
bezoekers heel snel of ze binnen mogen komen of dat
ze je beter niet kunnen storen.
Griezelige deurhanger met spin en spook:

1.

Teken met een liniaal een deurhanger voor
op zwart foam (ca. 30 x 10 cm) en knip deze
vervolgens uit. Vergeet niet de ronde cirkel
in het midden van de bovenste helft met een
cuttermes (onderlegger!!) uit te snijden. Daarna teken je met een glitterstift in zilver een spinnenweb
op.

2.

Teken het spookje, het spinnenlichaam, de
mond en het schild op de desbetreffende
foamplaten voor. Je kunt natuurlijk ook
een sjabloon zoeken! Het spinnenlichaam moet ongeveer dezelfde breedte hebben als de deurhanger.
Plak de wiebelogen op het spookje en teken de mond
op. Beschrijf het schild met „BOE!!!“ en plak het dan
op een stuk chenilledraad bovenaan. Tot slot nog het
chenilledraad het spookje in de hand plakken.

3.

Plak eerst de mond en de wiebelogen op
het spinnenlichaam en teken een neus en
tanden op. Voor de benen neem je twee
chenilledraden (elk 20 cm) en verdeeld deze in 8
even lange stukken. Deze plak je op de achterkant
van het spinnenlichaam en buigt deze in vorm. Nu kun
je het spookje en de spin op de deurhanger plakken.
Tot slot nog met een glitterpen of plusterpen in zilver „binnen“ en „buiten“ op de deurhanger schrijven.
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Deurhangers gemaakt van foam
Deurhanger vis:

1.

Deurbordje zoals op pagina 2 beschreven
uit blauwe foam knippen en met een glitterpen versieren. De golven gewoon met een
schaar naknippen.

2.

2 Vissen voortekenen en uitknippen.
Ze moeten weer ongeveer dezelfde
breedte hebben als het deurbordje.
Teken met een zwarte viltstift steeds een lachend
gezicht en een verdrietig gezicht op en pimp ze op
met een glitterpen. Als je waterwereld uit glitter
opgedroogd is, kun je de vissen opplakken.
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3.

Ook hier weer „binnen“ en „buiten“ op de
deurhanger schrijven en je bent klaar!

