
N° 104.374

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
Color Deko folie,
zwarte porseleinstift,
mokken

Benodigd gereedschap:
munten,
potlood,
nagelschaartje,
kom

Kindermokken
met  Color Deco

Klantenupload -
Dank u wel!
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Knutselen met Color Dekor folie is heel eenvoudig! 
Maak ook een grappige mok.

Maak de mok eerst grondig schoon, zodat deze vet- en 
stofvrij is. Laat hem daarna goed drogen. Teken met be-
hulp van een potlood en een munt cirkels op de achter-
zijde van de folie en knip deze met een nagelschaartje uit.

Tip: Als je een halve cirkel nodig hebt, plaats je de munt, 
slechts voor de helft tegen de rand van de folie.

Leg de onderdelen afzonderlijk in het water, zodat ze 
niet aan elkaar plakken en wacht tot de folie losweekt, 
Plaats nu voorzichtig (achter elkaar) de stukken folie op 
de beker zuig het vocht met een zakdoek of een stuk 
keukenrol op. Laat het geheel vervolgens goed drogen!

Teken nu met een porseleinstift de details (ogen, vinnen, 
benen, etc.) op.

Tip: Zolang het getekende (met de porseleinstift) nog niet droog 
is, kan het met een vochtige doek worden verwijderd.

Laat daarna 24 uur drogen. Brand tot slot bij 180 °C 
gedurende ongeveer 30 minuten in. Na het inbranden, 
is de porseleinverf afwasmiddelbestendig en kan met de 
hand worden gewassen.

Basisinstructies
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Breng een grote groene cirkel aan en plak 
boven overlappend een kleine groene cirkel 
op. Laat drogen en breng de ledematen en het 
gezicht met een porseleinstift aan.

Mok kikker

Vijf cirkels in kleuren en grootte naar wens over-
lappend van achter naar voor aanbrengen. Na 
het drogen worden het gezicht, de voelsprieten 
en de voeten met een porseleinstift opgete-
kend.

Mok rups

Mok vis
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Per vis een cirkel in een kleur naar wens en 
grootte uitknippen. 1/3 hiervan afknippen en 
als staartvin gebruiken. Na het drogen de kop 
en de andere vinnen met een porseleinstift 
optekenen.



N° 104.374

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Eerst een grote cirkel in geel in het onderste 
derde deel van de mok opplakken. Daarna 
erboven overlappend een kleine oranje cirkel 
aanbrengen. Nu een kleine blauwe of groene 
cirkel in het midden halveren en links en rechts 
als vleugel afmaken. Laten het geheel drogen 
en tot slot met een porseleinstift de ogen, oren 
en klauwen toevoegen.

Breng eerst de kleine cirkels aan en vervolgens 
overlappend (boven) de grote cirkels op de be-
ker aan. Laat alles drogen ten teken vervolgens 
met een porseleinstift het lichaam, hoofd en de 
antennes.

Mok uil

Knip twee grote cirkels in blauw en twee kleine 
cirkels in oranje uit. Plaats ze op elkaar en knip 
met een nagelschaar langs de rand een kleine 
inham.

Mok vlinder

Mok vlinder
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