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Benodigd materiaal:

foam
satéstokje
wiebelogen

Benodigd gereedschap:

scalpel of hobbymes
stift
eventueel liniaal

Een vlieger voor de bloempot

Pak een stukje papier A5 formaat. Snij of knip hier 1/4 
vanaf.

Vouw het blaadje in het midden samen.
Vouw aan de bovenkant de twee hoeken naar de 

middenlijn.
Vouw daarna de onderkant zoals je op de afbeelding kunt zien.

 

Knip de vlieger uit en leg hem op een stuk foam en snij hem met behulp van een 
liniaal en een scalpel of hobbymes uit.

Snij nog een tweede keer uit het foam een vlieger uit.

Maak een grappige bloemensteker in een 
vlieger design, het is zo eenvoudig dat zelfs 
kleine kinderen het al kunnen knutselen. Een 

leuk cadeau voor elke gelegenheid!

draad
dubbelzijdig plakband 
of knutsellijm
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Neem nu twee wiebelogen. Verwijder de folie op de achterkant en plak ze op een van 
de beide zijden van de vlieger.

Knip uit de foam (in een andere kleur dan de vlieger) een ronde neus. Plak deze met 
dubbelzijdig plakband of knutsellijm onder de ogen. (zie afbeelding)

Knip vervolgens nog een driehoekje uit een stuk foam plak ook deze met dubbelzij-
dig plakband of knutsellijm op de vlieger.

Je kunt eventueel ook een staart aan de vlieger maken. Knip hiervoor een stukje 
draad (wij hebben goudkleurig draad gebruikt) en plak deze voor je de vliegers op 

elkaar plakt bij het satéstokje op het dubbelzijdig plakband.
Knip uit de foam nog drie strikjes en plak deze weer met dubbelzijdig plakband op 

de draad (zie afbeelding).
Knip nog een strik uit en plak deze boven aan de vlieger (zie afbeelding).

Klaar is de vlieger. Je kunt hem nu als plantsteker bij een plant prikken.
 

Veel plezier en succes!

Plak nu aan de randen van een van de beide vliegers dubbelzijdig plakband en verti-
caal ook nog een strook.

Neem nu de andere vlieger en plak ook hier verticaal een strook dubbelzijdig plak-
band. Verwijder van beide vliegers de folie van het dubbelzijdig plakband.

Leg op de verticale strook een satéprikker. Plak nu de vliegers op elkaar en druk ze 
goed aan.
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