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Foamkippen
Materiaal :

foam in wit, oranje, geel en rood
aluminiumdraad zwart
acrylverf in bruin, groen en rood
dubbelzijdig plakband, schaar
servetten motieven, tangen
vulwatten, lijmpistool

Breng de sjabloon van het lichaam 2 x over op de witte foamplaat en knip deze 
uit. Voor de kam, snavel en lellen heb je alleen stukjes foam in de betreff ende 
kleur nodig.  Teken de kam op de gele, de snavel op de rode en de lellen op de 
oranje foamresten.



3.

4.

5.

2.

Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Breng een beetje bruine acrylverf op een mengpalet en neem met 
een sponsje een beetje verf op. Ga met een papieren zakdoekje over 
de verf op het sponsje en wrijf deze voorzichtig langs de rand van het 
foamlichaam. Er moet een licht transparante tint ontstaan. 

Knip het aluminiumdraad op 1 m af. Buig het eerst doormidden, daarna 
de verlaging voor de staart van de kip vormen. Leg de twee strengen 
naast elkaar op het kippenlijf, de inkeping moet uitsteken, en buig de 
poten weg naar beneden. Met het lijmpistool het aluminiumdraad op 
verschillende punten aan de binnenkant van het foam vastplakken. De 
kam, snavel en lellen ook vastlijmen.

Als alles bevestigd is, de beide helften op elkaar lijmen. Voor het vullen een 
opening van ongeveer 2 cm vrij laten. Stop de watten voorzichtig in deze ope-
ning, duw ze zo nodig met een potlood in alle hoeken tot het lichaam er gelijk-
matig uitziet. Tot slot nog de opening met lijm uit het lijmpistool sluiten.

Vorm de voeten met behulp van een tang tot spiralen, openbuigen en plat 
drukken. Zet de kip rechtop en buig de poten tot de kip rechtop staat. Tot slot 
nog zwarte stippen als ogen optekenen.

Knip vierkantjes of andere motieven uit een servet en plak deze met 
dubbelzijdig plakband op het lichaam. Simuleer met gekleurde strepen 
in een bijpassende kleur acrylverf de naden.

Werkwijze :
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