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Benodigd materiaal:

Modelleermassa in geel en wit
Eventueel wiebelogen
Acrylverf naar behoefte

Benodigd gereedschap:

Modelleerstokjes
Rooster om te drogen
Eventueel lijm

Kleurrijke servetring

Knutsel je eigen servetring voor een verjaar-
dagsfeestje of voor een andere gelegenheid. 

Het is een geweldige gelegenheid om je gasten 
een plezier te doen en ziet er geweldig uit op 

een kleurrijk versierde tafel. 
Aduis wenst je veel plezier bij het naknutselen! 

Het werkt als volgt:

Als eerste wals je met een deegroller, uit de gele klei, een platte schijf. Als je geen 
geel klei hebt, gebruik je een witte, deze kun je na het drogen naar eigen wens schil-
deren. Daarna vorm je met het modelleerstokje het lichaam van de kat, zoals je goed 
op de afbeelding kunt zien. Bovendien heb je nog de staart, neus, ogen en de ring voor 

de servetring nodig. 
Voor de staart vorm je een langgerekte rol. De ogen kun je ofwel van klei vormen of wiebelo-
gen gebruiken, die je na het drogen bevestigd. De neus bestaat uit drie delen, een neus en twee 
wangen, voor ieder vorm je balletjes die aan de onderkant plat zijn. Ten slotte moet je nog een 
lange, platte rechthoek voor de 
servetring vormen.
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Kleurrijke servetring

Benodigd materiaal:

Modelleermassa in geel en groen event.wit
Eventueel wiebelogen
Acrylverf naar behoefte

Benodigd gereedschap:

Modelleerstokjes
Rooster om te drogen
Eventueel lijm

Zoals je op de afbeelding kunt zien, wordt nu een rol van groene klei gevormd. Je kunt 
het geheel natuurlijk ook met een witte massa maken, en deze na het drogen verven. 
Dus vorm je nu uit de groene massa een rol en snijd deze met het modelleerstokje in 
kleine plakjes. Deze bevestig je vervolgens, samen met de snuit en de staart op het 

lichaam van de kat. Let op, dat je de overgangen steeds mooi glad strijkt. Bovendien moet je de 
servetring, die later op de achterkant wordt bevestigd tot een cirkel vormen - zie afbeelding.

2.

Nu breng je de ronde servetring op 
de achterkant van de kat aan. Ver-
volgens moet je alles 24 uur aan de 
lucht laten drogen. Dit werkt het 

beste als je de kat op een rooster legt, zodat 
de kat ook goed aan de onderkant kan drogen. 

Als je wilt kun je tot slot de witte 
schijven (indien je witte klei hebt 
gebruikt) nog verven. Natuurlijk kun 
je ze ook wit laten. Vergeet niet om 

de wiebelogen op te plakken. De beste manier 
om dit te doen is met superlijm.
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