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Benodigd materiaal:
pailletten in zilver, zwart en wit
spelden
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2 zwarte rocailles voor de ogen
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Mag ik voorstellen? Meneer pinguïn! De nieuwe ster in je woonkamer. 
Met een beetje handigheid en geduld ontstaat in minder dan geen tijd 

deze eyecatcher als decoratief object voor in huis of om cadeau te geven.

Mater
iaal

:

tempex pinguïn

pailletten in zwart, zilver en wit

spelden

een stift, 2 zwarte rocailles

eventueel een tang of pincet

Benodigd materiaal:
pailletten in zilver, zwart en wit
spelden
tempex pinguïn
2 zwarte rocailles voor de ogen

Voor de ogen van de pinguïn kun je het bes-
te 2 witte pailletten en 2 zwarte rocailles ne-
men. Steek eerst de zwarte rocailles op de 
naald en daarna de paillet.1.1.
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3.3.
Begin nu met het opsteken van de paillet-
ten. Probeer rij voor rij aan te brengen, 
dan is het resultaat het meest gelijkma-
tig. Steek eerst de zilveren pailletten 
op de buik en de vleugels. Je kunt het 
„buikvel“natuurlijk ook met witte paillet-
ten versieren, en de snavel met oranje 
pailletten.

2.2.Teken nu met een stift op, waar je pin-
guïn welke kleur moet krijgen. Je kunt het 
„buikvel“ natuurlijk ook met witte paillet-
ten versieren.
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