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Nr. 100.674- Servetringen
Knutselidee

servetringen, penselen
houten ballen 25 mm met gat
acrylverf geel en bruin

wiebelogen, lijmpistool
chenilledraad bruin
pluisveren geel

foam oranje
witte pompon

servetringen
Pasen

Verf de servetring en de houten bal met gele 
acrylverf. Vervolgens laten drogen. Terwijl de verf 
droogt, kun je een kleine driehoekige snavel uit het 
foam knippen en 2 - 3 gele veren uitkiezen.

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 30 min.

Materiaal:

Werkwijze:
Het kuikentje
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Gebruik het lijmpistool om de afzonderlijke 
delen aan de servetring te bevestigen. Voor de 
wiebelogen verwijder je de folie aan de achter-
kant en bevestigt ze op de houten bal. Bevestig 
de snavel en de kopveer - die iets kleiner moet 
zijn dan de staartveer - met een druppel lijm uit 
het lijmpistool.

Bevestig 1 - 2 grote gele staartveren zoals op de 
foto aangegeven. Laat even drogen en je kuiken 
servethouder is klaar om te gebruiken.

Verf, net als bij het kuiken, de servetring en de 
houten bal. Deze keer gebruik je echter bruine 
acrylverf. Laat de verf weer drogen.

Bevestig vervolgens het gehele hoofd met het 
lijmpistool aan de servetring. Plak een witte 
pompon op de rug, dit is de staart van het 
haasje. Teken het gezichtje met een water-
vaste stift op en klaar is je servethouder in de 
vorm van een haasje.

Buig een stukje chenilledraad tot de 2 oren van het 
haasje. Bevestig ze met het lijmpistool in het gat 
van de houten bal. Plak de wiebelogen op de voor-
kant van de houten bal - weer met het lijmpistool 
of verwijder de folie aan de achterkant en plak ze 
vervolgens op.

Het haasje
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