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Materiaal:
2 terracotta potjes Ø 30 mm
2 terracotta potjes Ø 80 mm
chenilledraad in groen
wiebelogen, decoratieve strik

restje vilt en pompon in rood
kleine plant 
lijmpistool 
schaar

Werkwijze:

tuinfi guren
gemaakt van terracott a potjes

Grappige 

Moeilijkheidsgraad:Benodigde tijd: makkelijkca. 1 uur

Knutselidee
Nr.104.088 - Tuinmannetjes

Vlecht eerst twee vlechten van elk drie strengen chenilledraad. Lijm ver-
volgens de twee grote bloempotten met het lijmpistool aan elkaar (onder-
kanten tegen elkaar). 

Rijg nu de vlechten van chenilledraad aan beide uiteinden door de gaten in 
de bodem van de kleine bloempotten, buig ze een beetje en zet ze van bin-
nenuit vast met het lijmpistool. Je kunt het beste een houten spies of een 
klein houten stokje gebruiken om ze aan te drukken, anders bestaat er risico 
op verbranding!
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Lijm vervolgens de benen aan de binnenkant van de pot en druk ze aan. Lijm 
de armen rond het midden van het mannetje en druk aan.

Nu kan het mannetje naar wens worden versierd en verfraait, bijvoorbeeld 
met een kleine zinken gieter. Bonte knopen, een stropdas of een strikje 
staan ook leuk. Acrylverf is bijzonder geschikt om mee te schilderen. Moei-
lijke versieringen kunnen het best worden aangebracht voordat ze in elkaar 
worden gelijmd. Vul tot slot het hoofd met kruiden of een klein plantje of 
een yoghurtbekertje met zelfgekweekte tuinkers en je hebt een creatief 
geschenk.

Plak nu de wiebelogen, de pompon voor de neus en een stukje vilt voor de 
mond op. 
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