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Moeilijkheidsgraad: middel

Materiaal:
 luchtballon
 gipsverband
 metallicol

 bladmetaal
 penseel
 schaar


Benodigde tijd:

ca. 1 uur



Deze ﬁligranen juwelenschaal gemaakt van gips ziet er bijzonder stijlvol
uit en laat de inhoud stralen.
Kettingen, ringen, armbanden, oorbellen - alles heeft nu een unieke plek.
Deze schalen zien er ook prachtig uit, indien men er een theelichtje in
aanbrengt.
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Met een paar gedroogde takken en bessen in combinatie met wat groen
(buxus, rozemarijn) wordt het een chique tafeldecoratie.
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com
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1. Knip
even lange stukken (ca. 10 cm).
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de ballon voorzichtig knap3. Laat
pen. Knip de rand gelijkmatig af.
Breng vervolgens de metallicol
aan en laat het even drogen.
Druk het bladmetaal stuk voor
stuk op de metallicol. Versier
ook de rand aan de buitenkant
ca. 2 cm op dezelfde manier.
Laat weer goed drogen.

Zet een bak met wat water
erin klaar.

de ballon op en plaats
2. Blaas
deze met de knoop naar

beneden in een bak. Leg elke
gipsstrook gedurende 5 seconden in het water en strijk
deze vervolgens direct op de
ballon glad. Leg de daaropvolgende stroken rond de ballon zodat deze voor de helft
bekleed is. Leg er een tweede
laag overheen en laat hem
een nacht drogen.

met een droog penseel over het hele oppervlak. Hierbij
4. Strijk
laten de uitstekende metaalresten los en ontstaat een gebroken
zilveren of gouden oppervlak.

Veel plezier en succes!
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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

