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

Benodigd materiaal:
triplex plaat 20x20 cm
gekleurde draad
spijkers van 30 mm
zwarte verf

Benodigd gereedschap:
liniaal, winkelhaak, potlood, 
schuurpapier, punaises, hamer, 
tang, penseel en fi guurzaag, ge-
ruit papier
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Draadschilderij
Klanten upload van Wim Kuipers

Ontwerp met een stukje papier, draad, spijkers en een stuk hout een 
levendig kunstwerk! De grondplaat kun je weer hergebruiken.

Eerst moet je een triplexplaat van 20x20 cm uitzagen of 
een kant en klare plaat kopen. Met schuurpapier schuur 
je de randen glad.

Daarna verf je de plaat 3x met zwarte verf.

Teken een 16x16 cm groot vierkant op ruitjespapier. 
Knip het vierkant op ca. 17x17 cm uit, en prik deze met 
punaises op de triplex plaat.

Nu moet je bij elke centimeter een spijker inslaan. 
Omrand zo het hele vierkant. Zorg ervoor dat alle 
spijkers even hoog zijn. Daarna kun je het ruitjespa-
pier verwijderen.

Nu is het basisgeraamte klaar en kun je de verschil-
lende schilderijen met gekleurd draad versieren. Je 
kunt het natuurlijk ook met wol, koorden en linten pro-
beren. 
Veel plezier!
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spijkers even hoog zijn. Daarna kun je het ruitjespa-4.spijkers even hoog zijn. Daarna kun je het ruitjespa-
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