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Lichtketting in vlinderen libellendesign
Tover met Window Colour en een paar eenvoudige aanvullende materialen een mooie
lichtketting voor het woonbereik. De kinderen zijn vrij om de kleuren van de vlinders en libellen te kiezen. Veel plezier bij het naknutselen!!
Hier is hoe het werkt:

Materiaal:
Je hebt de volgende
materialen
nodig:
Window Colour verf,
een lichtketting, stevige folie, pailletten,
een lijmpistool en een
schaar.

1. Stap:
Schilder de libellen en
vlinder motieven met
Window Colour op de
stevige folie (motieven zijn te vinden op
pagina 3). Je hoeft
geen contouren te schilderen, omdat de motieven later worden uitgeknipt. Voor een lichtketting met 10 lampjes heb je 10 libellen en 10 vlinders nodig. Voordat de Window Color verf droogt, leg je nog een paar
pailletten op de vleugels van de dieren, zodat de lichtketting later glinstert. Vervolgens laat je
de Window Colour drogen.

Benodigd gereedschap:
lijmpistool
schaar

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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2. Stap:
Nu knip je de gedroogde Window Colour uit. Knip langs de verf en vergeet daarbij niet, de lijnen zoals op de sjablonen in te knippen. Deze
zijn belangrijk, zodat je de vlinders en libellen aansluitend in elkaar kan
steken.

3. Stap:
Als je alles hebt uit geknipt, steek je steeds
een libel c.q. een vlinder
met twee verschillende
inkepingen (bij de een is
de inkeping boven op de
vleugel, en bij de andere aan de onderkant) samen.

4. Stap:
Als je alle dieren in elkaar heb gestoken, bevestig
je de lichtketting met behulp van het lijmpistool
aan de folie. Gewoon een druppel hete lijm op de
plastic folie van de lampjes aanbrengen en op de
folie drukken. Als je alle lampjes hebt bevestigd,
is je lichtketting klaar en kunt je hem in de woonkamer ophangen.

Benodigd gereedschap:
lijmpistool
schaar

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Je hebt voor een lichtketting met 10 lampjes elk motief 5 keer nodig.
De lijnen worden later, als de Window Colour droog is, ingeknipt.
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