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Benodigde materialen:
schilderdoek 40 x 50 cm, uitsteekvormpjes bloemen, magneten,
matte verf in donkergroen, lichtgroen, donkerblauw, lichtblauw
en wit, mixverpakking servetten kinderen, plusterpen in wit, geel,
roze en oranje, Fimo Effect glitter wit, Fimo appelgroen

com

Benodigd gereedschap:
servetten lijm,
penseel, schaar, potlood,
kopieerpapier,
oven, haardroger

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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Mooie en handige wanddecoratie en een memobord in een! Briefkaarten, notities,
boodschappenlijstjes, to-do lijstjes en verjaardagskaarten krijgen zo een
aantrekkelijke plaats en raken niet zoek!

Eerst de magneetverf volgens de instructies tot ongeveer de

1.

helft van het schilderdoek aanbrengen (dit vlak wordt later de
weide). De magneetverf moet in 3 lagen kruisgewijs worden
aangebracht. Tussen de individuele lagen minimaal 2 uur laten
drogen! Daarna 24 uur laten drogen.

M et donkergroene verf verticaal over de magneet verf op

en neer schilderen. Met een rond penseel lichtere grassprietjes in het nog natte groen schilderen. Na het drogen de lichtere strepen nog beter uitwerken en verder nawerken tot een
harmonieus beeld van een weiland ontstaat. De hemel met
lichtblauwe matte verf horizontaal aanbrengen en weer met
een rond penseel witte strepen in de nog natte verf aanbrengen en met een platte varkenshaarpenseel uitsmeren - dit
keer horizontaal. Dicht om de grassprieten dan met een rond
penseel uitsmeren. Daarna laten drogen!

2.

D e uil met tak en de maan uit het servet knippen met onge-

veer een 0,5 cm marge van de rand. Voor de servettentechniek wordt alleen de bovenste laag van het servet gebruikt. Op
de plek waar later de uil wordt geplaats, servettenlijm aanbrengen, meteen de uil erop leggen en met een zacht penseel
van het midden uit gladstrijken. Nog een keer een dunne laag
servettenlijm op het servet aanbrengen. Nadat de lijm opgedroogd is de ogen, oren, voeten, bladnerven en de maan
met de desbetreﬀende pluster kleur aanzetten. Weer laten
drogen.

Benodigde materialen:
schilderdoek 40 x 50 cm, uitsteekvormpjes bloemen, magneten,
matte verf in donkergroen, lichtgroen, donkerblauw, lichtblauw
en wit, mixverpakking servetten kinderen, plusterpen in wit, geel,
roze en oranje, Fimo Effect glitter wit, Fimo appelgroen

Benodigd gereedschap:
servetten lijm,
penseel, schaar, potlood,
kopieerpapier,
oven, haardroger

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

© Aduis

3.

N° 102.124

Knutselidee

Memoschilderij

com

4.

D e vlindersjabloon met behulp van het doorslagpapier op het schilderdoek overbrengen. Met de pluster-

pen in roze en oranje natekenen. Individuele punten in geel zetten.

Voor de magneetbloemen 1 rib Fimo glitter wit nemen en tot een bal rollen. Zo gelijkmatig mogelijk vlak

5.

uitrollen en 6 bloesemblaadjes met behulp van de uitsteekvormpjes uitsteken. Van appelgroene Fimo een
bal rollen en de bloemblaadjes rondom neerleggen en vastdrukken. Door het mengen van de Fimokleuren
kunnen veel verschillende eﬀecten worden bereikt. Andere bloemen worden simpelweg met de uitsteekvorm
uitgestoken. De bloemen volgens de instructies in de oven op 110 °C uitharden. De ronde magneten erop
lijmen en goed laten drogen.

6.

mat wordt.
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Ten slotte de pluster vlakken met een föhn (minstens 1800 watt, het hoogste niveau) oppuﬀen tot de verf
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