Moeilijkheidsgraad: middel Benodigde tijd: ca. 1/2 uur
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Materiaal:

Modelleerballonnen:  2 in roze
 1 in roze
 1 in wit

Knutselidee

Wanneer je de twee ballonnen (roze en zuurstokroze) opblaast, laat dan 2
vingers breed vrij. Knoop
de ballonnen samen. Leg
bij elke kleur een lusknoop. Dit zijn de oren
van je eenhoorn.

 1 in goud
 2 ronde ballonnen

Draai de twee ballonnen
stevig om elkaar.

Nu draai je de twee
balloneinden zo, dat aan
het uiteinde steeds een
2-vingerbrede bubbel
overblijft.
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Pomp de tweede roze
ballon op (deze moet iets
dikker zijn dan de andere),
zodat aan het eind een
hand onopgeblazen blijft.
Maak twee grote knijpknopen voor de zoenende
mond van je eenhoorn.

Modelleer een 8-10 vingerbrede bubbel. Verwijder de rest van de ballon,
knoop de bubbel vast
en wikkel deze met een
knoop tussen de oren.

Vul de twee ronde ballonnen zo ver met lucht
dat ze goed bij het hoofd
passen. De pupillen kun
je eenvoudig met een
waterbestendige stift
optekenen.
Wikkel de knopen van de
oogballonnen twee tot
drie keer rond de grens
van snuit en oren.

Laat bij het opblazen van
de witte ballon een 1 vingerbreed reststuk onopgeblazen. Begin met een
knijpknoop en maak een
lus rond de snuit, direct
achter de lippen, die je nu
om de knijpknoop wikkelt.

Leid de ballon rond de nek
van je eenhoorn en draai
aan het uiteinde een kleine bubbel. Deze verdraai
je met een knijpknoop.

Voor de hoorn laat je aan
het einde van de gouden
ballon een twee vingers
breed stuk vrij en leg je en
zeven vinger brede bubbel. Het dichtgeknoopte
uiteinde wikkel je twee
tot driekeer om het grensstuk van de snuit en oren.

Knutselidee

N°104.744 - Titel Bastelidee

Knutselidee uit het boek
„Fröhlich-freche-Luftballonﬁguren“ - Frechverlag.
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