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Paas servetringen
Variant 2 - Het haasje
Variant 1 - Het kuiken

Versier je Paastafel met mooie servetringen passend bij Pasen. Deze zijn niet alleen leuk en grappig, maar ook zeer decoratief en eenvoudig om na te knutselen.
Aduis wensen u veel plezier met het naknutselen.

Variant 1 - Het kuiken:

1.
2.

Met warme lijm (lijmpistool) bevestig je nu de verschillende onderdelen op de servetring. Voor de wiebelogen hoef je alleen de folie
aan de achterzijde te verwijderen de ogen en op de houten bal te
bevestigen. De snavel en de hoofdveren - die moeten iets kleiner zijn
dan de staartveren - plak je met een druppel warme lijm vast.

Benodigd materiaal:
Servetringen
Houten ballen 25 mm met gat
Acrylverf in geel en bruin

Wiebelogen
Chenilledraad in bruin
Pluisveren in geel
Foam in oranje
Witte pompon

2.

Benodigd gereedschap:
Penseel
Lijmpistool
Fineliner, schaar

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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1.

Grond de servetring en de houten bal met gele acrylverf. Laat
ze vervolgens drogen. Tijdens het drogen kun je uit foam een
kleine driehoekige snavel knippen en 2 - 3 gele veren uitzoeken.
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3.

Tegenover het hoofd bevestig je nog 1 - 2 grote gele staartveren. Kort laten drogen en je kuiken is klaar, je kunt hem
meteen als servetring gebruiken.

1.

Variant 2 - Het haasje:

1.

Evenals bij het kuiken grond je de servetring en de houten bal.
Maar dit keer met bruine acrylverf. Vervolgens laat je de verf
weer drogen.

2.

2.

Een stuk van het chenilledraad
buig je tot 2 oren van het haasje. Deze bevestig je met hete lijm in
het gat van de houten bal. Op de voorzijde van de houten bal plak je de wiebelogen op - ofwel een tweede
keer met hete lijm, of je verwijdert de folie op de rug van de wiebelogen en plakt ze op.

3.

Tot slot bevestig je het
gehele hoofd
met hete lijm op de
servetring.
Tegenover de houten bal
lijm je nog een witte
pompon op, dit is de
staart van het haasje. Daarna nog met Fineliner
of met een andere watervaste stift een gezicht
optekenen en je servethouder is paashaasvorm is
klaar.

3.
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Häschen
Haasje en
und
kuiken
Kükenvan
vonachter
hinten

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

