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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
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krokodillenklemmen,
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Hier moet je je verbeelding laten spreken! Wat kun je allemaal uit een bloempot,
een tempex bal, krokodillenklemmen en wat decoratief materiaal knutselen?

Kroko-bij

Beschilder de bloempot met gele en zwarte acrylverf, de tempex
bal alleen met zwarte acrylverf. Plak de chenilledraad stukken in
zwart als armen en benen op. Bevestig de krokodilklemmen aan de
chenilledraad armen met een stuk lint of rafﬁa in geel.
De voeten modelleer je van aan de lucht drogende boetseerklei,
steekt ze op de chenilledraad benen en laat ze drogen. Daarna verf
je ze grijs. Plak de wiebelogen op het hoofd en teken een mond op
de vlotte bij.
Als voelsprieten steek je twee korte stukken zwart chenilledraad in
de tempex bal. Daarna lijm je deze op de bloempot - klaar!

Kroko-cactus

Beschilder de bloempot in een kleur naar keuze. Knip
van het groene en bruine chenilledraad stukken in verschillende lengtes en bevestig aan de een kant van de
stukken chenilledraad de krokodillenklemmen, met wat
lijm.
Trek nu alle chenilledraad stukken door het kleine
gaatje aan de onderzijde van de bloempot. Als er niets
meer inpast, buig je de stengels in vorm en plak je nog
papieren bloemen of sierstenen op de stengels.

Krokos zijn ideaal om er gewoon op los te knutselen. Creëer nog meer krokos of bekijk de foto‛s
om inspiratie op te doen. De handige krokos kunnen kaarten, ansichtkaarten, brieven,
of je favoriete foto‘s vasthouden.
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