Knutselidee

Benodigde materialen:
stevig karton DIN-A3,
A3 gekleurd papier, vilt en wol in verschillende kleuren,
stofresten,
koord

com

Benodigd gereedschap:
potlood,
schaar, revolvertang,
penseel,
UHU houtlijm

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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Stap 1
Bedenk een patroon als een dier, sprookjes- of stripﬁguur. Teken het hoofd beeldvullend op het karton en knip de omtrek uit. De mondopening moet groot genoeg
getekend zijn en worden uitgeknipt zodat men later gemakkelijker kan scoren.

Stap 2
De vorm van het hoofd gebruik je als sjabloon en brengt deze over op het juiste gekleurde papier. Versierelementen van het hoofd, zoals een hoofddeksel, haar, wenkbrauwen, ogen, neus, boven- en onderlip, baard, etc. teken je in eenvoudige, heldere
vormen in. Knip alle vormen uit en gebruik de onderdelen als sjablonen.

Stap 3
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Met de vriendelijke ondersteuning van UHU!

De sjabloondelen leg je op de overeenstemmende kleuren gekleurd papier, vilt of
stof en trek deze met een potlood of krijt na.

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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Stap 4
Het kartonnen hoofd smeer je goed verdeeld
in met UHU houtlijm. Daarna plak je de onderdelen van stof op en laat alles goed drogen.
Tip: Houtlijm in een kleine container aanbrengen en met een penseel aanbrengen. Als alternatief kan UHU knutsellijm worden gebruikt.

Stap 5
Ook de ballen om te gooien kun je zelf knutselen. Wikkel daarvoor vier tot vijf centimeter grote pompons. Als je deze techniek nog niet kent, vindt je een handig hulpje in de categorie knutselideeën onder Basisinstructies - „Pomponwikkelen“ op onze
homepage www.aduis.com

Stap 6
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Tot slot stans je met de revolvertang nog twee gaten in het hoofd, steekt hier een
koord door en hang je de “schietschijf“ naast de andere hongerige monden op. Starten maar!

