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Benodigde materialen:
populieren triplex 6 mm,
veren, nylondraad,
acrylverf wit,
waterverf, lakstift

Benodigd gereedschap:
figuurzaag of figuurzaagmachine, penseel, onderlegger,
boortje, zwarte stift,
schuurpapier, lijm, schaar

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Deze grappige vogels zijn gemakkelijk te maken en zorgen voor
een goed humeur in de kinderkamer of in klas.

Knip de sjabloon uit en breng deze over op het

triplex. Zaag met de figuurzaag (zaagje maat 3)
of figuurzaagmachine de vorm van de vogel uit
de 6 mm dikke triplexplaat uit.

1.

Schuur vervolgens de randen goed rond. Zodat
de waterverf later goed tot zijn recht komt,
grond je de vogel eerst met witte acrylverf.

Boor tegenover de snavel, aan de zijkant, 5

gaten met een diameter van 2-3 mm. Je kunt
hierbij gebruik maken van een elektrische boormachine of een handboor. Hier worden later de
veren bevestigd. Zodat je de vogel later ook op
kunt hangen, boor je meteen aan de bovenzijde
nog een gat voor het nylondraad.

Verf de vogel nu naar believen in een kleur of

met meerdere kleuren, vergeet de andere kant
van de vogel niet te schilderen! De snavel kun je
ofwel wit laten of met geel c.q. oranje verven.

2.

3.
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Zoek qua kleur bijpassende veren voor je vogel

uit. Kort ze bij de steel met een schaar in, zodat
ze in de geboorde gaten passen. Om ze vast te
zetten, breng je een beetje lijm op het steeltje
van de veer aan.

Nu alleen nog een witte punt voor het oog aan-

brengen (aan beide zijden) en na het drogen een
zwarte punt in het midden aanbrengen.

Rijg een doorzichtige draad (nylondraad) door
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het gat en hang de vogel op.
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Gaten voor de veren
boren

