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Nr.102.797 - Moederdagbloemen
Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 2 uur

Materiaal:

Werkwijze:

Moederdagbloemen

Fotokarton
zijdepapier
lint groen

acrylverf groen, rood potlood
rondhout Ø 8 en Ø 2 mm, lijmroller
piepschuim bal Ø 6 mm

Knip het hartjessjabloon uit en breng het 11 keer 
over op het rode fotokarton en 2 keer op het gele 
fotokarton. Knip alle harten uit. Nu kun je de rode 
harten aan elkaar plakken om een cirkel en een 
bloem te vormen. Hiervoor moet steeds bijna de 
helft van elk hart elkaar overlappen! Een lijmroller 
kan hierbij nuttig zijn! Teken zwarte stippen langs 
de rand van de bloem. De twee gele harten kun je 
naar wens met een rood potlood versieren.
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Teken een sjablooncirkel van 11 cm op het gele karton en knip deze uit. Teken 
een cirkel van ca. 38 cm op het zijdevloeipapier en knip ook deze uit. Plak de 
gele cirkel van fotokarton in het midden van de cirkel van zijdevloeipapier. Te-
ken een tekening of schrijf een boodschap in deze cirkel.

Beschilder het rondhoutje Ø 8 mm met de groene verf en laat het 
drogen. Snijd de piepschuim bal doormidden en zet hem op een 
dun houten stokje (om te verven en te drogen). Nadat het stokje 
is opgedroogd, versier je hem met het rode potlood. Vouw de 2 
gele harten van fotokarton dubbel, plaats ze rond de stengel en 
bevestig de bladeren, met het lijmpistool, aan de hartafronding.

Druk een gat in de piepschuim balhelft voor de steel - gebruik hiervoor 
de steel van het penseel. Plaats de bloem op de achterkant en bevestig 
de steel met het lijmpistool. Lijm de cirkel met zijdevloeipapier op de 
hartjesbloem, rimpel de randen samen en maak een losse strik met een 
stukje satijnlint. Zo ontstaat een klein pakje met ruimte voor snoepjes 
of andere kleine dingen.
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