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Fotolijstje knutselhout

Benodigd materiaal:
Knutselhout 1,8 x 15 cm
Pluster Pen in geel, rood, gro-
en, bruin en oranje, waterverf
Gekleurd papier, bladeren
Ophangoogje

Benodigd gereedschap:
Knutsellijm
Schaar
Penseel
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Fotolijstje knutselhout

Werkwijze:

Als eerste moet je 4 knutselhoutjes tot een frame/lijstje 
aan elkaar plakken - kijk naar de afbeelding om precies te hoe 
dit eruit komt te zien - breng steeds bij twee knutselhoutjes 
2 druppels knutsellijm (aan elk uiteinde van het houtje) aan. 
Vervolgens brengt u hier een knutselhoutje op aan. Laat het 
lijstje daarna goed drogen.

Nu kun je beginnen met het versieren van het lijstje: schrijf 
op elk lijstje een seizoen (lente, zomer en herfst). Wanneer 
je hiermee klaar bent, kun je op het lijstje bloemenranken 
verven bij het voorjaar teken je knoppen, bloemen in de zo-
mer en bij de herfst gekleurde bladeren. Laat de Pluster pen 
hierna drogen. 

Na het drogen, plaats je de knutselhoutjes in de oven of 
föhnt u de verf met een normale haardroger. Föhn zo lang 
tot de verf ongeveer 3-5 mm hoog is.

ZOMER LENTE HERFST

ZOMER
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Fotolijstje knutselhout
Nu kun je de erbij passende foto of het schilderijtje vorm-
geven:

Zoek in je tuin 3 verschillende bladeren. Daarbij kies je, af-
hankelijk van je voorkeur, een bijpassend gekleurd vel papier 
uit.

Nu kun je het blad met waterverf verven in de kleur die bij je 
uitgezochte kleur papier past. Plaats het beschilderde blad op 
het papier - met de verf naar beneden - leg er een „kladbla-
adje“ op en druk het blad stevig naar beneden tussen de twee 
vellen papier. Als u het blad van het papier haalt, heb je een 
mooie stempel van het blad op het papier. Herhaal dit met de 
andere 2 bladeren.

Wanneer je hiermee klaar bent, laat je de waterverf drogen. 
In de tussentijd kun je het werkblad opruimen.

Knip het papier vervolgens op een zodanige wijze uit, dat het 
papier achter het lijstje past en plak het aansluitend met 
knutsellijm aan de achterkant van lijstje goed vast.

Je kunt ook een foto van jezelf, je familie, huisdieren, favo-
riete bloemen of iets wat je zelf geschilderd hebt achter het 
lijstje plakken.

Het lijstje is ideaal voor het decoreren van kale muren. Ge-
woon een ophangoogje aan de achterkant bevestigen en je 
kunt hem ophangen.


