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Instructies:
Begint u eerst het tempex ei met roze pailletten te bezetten – neemt u eerst de speld in de hand, steek een pailletje
op en prik vervolgens de speld met het pailletje in het tempex ei. Daarna neemt u weer een speld met een pailletje en
prikt deze pal naast de andere in het tempex ei. Herhaal dit
voor het hele ei.
Knipt u uit de oranje rubberplaat de snavel en de voeten (zie
sjabloon op pagina 3).
Buigt u nu het chenilledraad: knip hem eerst in het midden door,
draai de bovenkant samen, zodat (het toekomstige) hoofd een
diameter heeft van ca. 2,5 cm. Het onderste deel buigt u iets
„S“-vormig.
Brengt u nu het hoofd in het tempex ei aan – hiervoor verwijdert u uit het smalle uiteinde van het ei een pailletje en steekt
daar het chenilledraad in.
Haalt u nu aan het dikke einde van het ei 4 pailletten eruit en steekt u daar 4 veren in - kleur naar
eigen smaak.
Neem nu de houten button, beplak hem met dubbelzijdig plakband, trek de bovenste folielaag eraf
en dompel hem in de glazen balletjes, zodat het later lijkt of de Flamingo in het water staat.
Neemt u nu het steekdraad en steek hier de rocailles in pastelroze kleur op. In het midden van de
draad steekt u een Swarovski kraal op en de rest weer met rocailles – laat ca. 2 cm aan het einde
van de draad en 1 cm aan het begin van de draad vrij. Plaats het bovenste deel van de draad in het
lichaam van de ﬂamingo – verwijder eventueel weer 2 pailletten - het onderste deel van de draad
buigt u naar voren, zodat er geen kralen af kunnen vallen (vormt u de draad zoals op de foto).

Tempex ei
Rocailles pasteltinten
Swarovski glaskralen roze
Spelden 13 mm
Houten button
Chenilledraad oranje

Dubbelzijdig plakband
Pluisveren
Glazen balletjes blauw
Steekdraad gegloeid
Rubberplaat oranje
Pailletten lilatinten
Houten kralen, zwart

Benodigd gereedschap:
Lijmpistool
Zwarte viltstift
Schaar

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Zet de ﬂamingo nu op de houten button - dit werkt het beste als je de voeten met het lijmpistool
op de button lijmt.
Tenslotte moet u de snavel op het hoofd vastplakken - dit kunt het beste met een lijmpistool
doen. Ook de ogen (daarvoor gebruikt u de zwarte houten kralen) en voeten lijmt u zo vast. De
voeten plakt u op de opgedroogde lijm van het lijmpistool, waarmee u de draad op de button heeft
bevestigd.

Tempex ei
Rocailles pasteltinten
Swarovski glaskralen roze
Spelden 13 mm
Houten button
Chenilledraad oranje Ø 4 mm

Dubbelzijdig plakband
Pluisveren
Glazen balletjes blauw
Steekdraad gegloeid
Rubberplaat oranje
Pailletten lilatinten
Houten kralen, zwart

Benodigd gereedschap:
Lijmpistool
Zwarte viltstift
Schaar

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

© Aduis

Benodigd materiaal:

N° 100.377

Knutselidee

com

© Aduis

Flamingo

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

