
N° 100.385

©
 A

du
is

comKnutselidee

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

Benodigd materiaal:
Aluminium draad 1 mm
Kuperdraad 1 mm
Tempex bal 40 mm
Rocailles in groen

Benodigd gereedschap:
Viltnaald
Tang
Een platte steen

Bouillon effectdraad
Sprookjeswol in oranje en 
groen

Draadbloem
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Omwikkel nu de stengels en bladeren met het groene bouillon effectdraad. U kunt ook groene ro-
cailles in het geheel verwerken. Doe dit zolang totdat 
u de bladeren en de stengel mooi vindt.

Tenslotte moet u het geraamte met de stengel en bla-
deren nog in de gevilte tempex bloem steken. U kunt 
het gat met een spijker voorprikken. Steek de draad 
stevig in de bloem zodat alles goed vast zit. Mocht het 
gat door het vele erin steken en eruit halen er toch 
steeds weer uitglijden, kunt u gebruik maken van het 
lijmpistool. Een druppel hete lijm in het gat druppelen 
en dan de draad erin steken. U moet er echter zeker 
van zijn dat de bloem in evenwicht is en niet omvalt!

Wanneer u daarmee klaar bent, hebt u een mooie ta-
feldecoratie tevoorschijn getoverd. Deze hoeft u niet 
te gieten en verwelken kan hij ook niet. Natuurlijk kunt 
u de bloemen ook op de vensterbank, op het terras of 
in de tuin zetten.
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zolang totdat u de bladeren en de 
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U kunt het gat met een spijker 
voorprikken. Steek de draad ste-
vig in de bloem zodat alles goed 
vast zit. Mocht het gat door het 
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Sjablonen M 1:1

Afb. 1 - bloesem

Afb. 2 - bladeren




