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Benodigd materiaal:
notendoppen, servet,
satijnen lint, rest fotokarton,
naaigaren, glas markers, glitter c.q. glitterlijm, krijt,
boek - Bastelhits für Kids

Benodigd gereedschap:
lege jampot,
ﬁjn zand, schelpen,
lepel, penseel, naald, spelden,
knutsellijm, plakband

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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Notendop aquarium
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Notendop aquarium
Knutsel je eigen onderwaterwereld in een glas –
zonder water!

V

erkruimel wat gekleurd krijt met behulp van een soeplepel en meng de kruimels met het
zand. Wie wil dat het glinstert, strooit nog wat glitter in het zand.
Gooi het zand in je schoon uitgewassen jampot en versier de zeebodem naar wens met schelpen,
slakkenhuizen en andere kleine schatten.
Teken aan de buitenkant van de jampot met de glas markers nog een paar golven en onderwaterplanten – let op, dat je nog goed door het glas kan kijken!

L

eg een notendop op een stuk fotokarton en trek de omtrek van de notendop met een potlood
na. Dit is het lichaam van je aquariumvis. Teken vinnen, staart en kop erbij en knip de vis voorzichtig uit. Versier de vinnen aan beide zijden met glitterlijm en teken nog een vrolijk gezicht.

S

meer de notenschalen met knutsellijm in en strooi hier glitters op. Deze moeten nu volledig
drogen. Daarna kun je de notendoppen op het viskarton plakken.

P

rik een klein gaatje in de rugvin van de vis en rijg hier het naaigaren door. Bevestig het
garen met een stuk plakband aan het deksel van de jampot. Nu kun je de jampot sluiten - je vis
zwemt al in zijn nieuwe huis.

K

nip uit een bijpassende kleur servet een cirkel - deze moet ongeveer
6 centimeter groter zijn dan het deksel. Bind de servettencirkel met
een satijnen lint vast aan het glas.
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Creatieve tip!
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Probeer ook andere zeedieren te knutselen
zoals zeesterren, een zeepaardje of een
inktvis!

