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Materiaal:
quillingstroken rood, huidskleur, wit en zwart
quillingpen
resten fotokarton in huidskleur en zwart
knutsellijm / lijmpistool
satéstokjes / perforator

Werkwijze:

Vlijtige helpers
Kabouter-trio in actie

Hoogte
ca. 8 cm

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:middel ca. 1 uur
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Vorm eerst voor de voeten twee druppels in zwart (strooklengte 17 cm). Maak 
voor de benen elk een gevulde cirkel in zwart (lengte 58 cm) en plak het uitein-
de vast. Let op, dat de papierstroken niet te strak worden opgedraaid, omdat 
de cirkels nu met een houten spies tot twee kegels van ongeveer 3 cm hoog 
worden gevormd. Druk hiervoor de punt van het satéstokje lichtjes tegen het 
midden van de cirkel zodat deze uitpuilt en een kegelvorm ontstaat. Smeer de 
binnenkant van de kegel in met lijm.

Voor het lichaam plak je afwisselend drie witte en drie rode stroken aan elkaar en 
verwerkt deze weer tot een kegel met een hoogte van ca. 4 cm (zie hierboven).
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Draai voor elke arm een rode papieren strook (lengte 29,7 cm) tot een gevulde 
cirkel en plak het uiteinde vast.

Vorm zoals hierboven omschreven een kegel met een hoogte van ca. 2,7 cm en 
plak een witte papieren strook (lengte 4,5 cm) op elke mouw.

De handen bestaan elk uit een opgerolde cirkel in huidskleur (strooklengte 6 cm).

Zet nu de afzonderlijke delen met behulp van het lijmpistool in elkaar.
Lijm eerst de voeten aan de benen. Vervolgens de bovenbenen aan elkaar 
lijmen en de benen van onderaf in het lichaam steken.

Druk indien nodig de benen ovaalvormig samen. Bevestig vervolgens de 
muts en neus op het hoofd en plak het hoofd op het lichaam.

Plak nu de armen op het lichaam en de handen aan de armen. Laat daarna 
alles goed drogen.

Nu maak je een fi ligraan gezicht.
Maak een gevulde cirkel in huidskleur (strooklengte 1,16 m) en plak het uitein-
de vast. Vorm met je vingers een halfronde bal met een hoogte van ca. 1,2 cm 
hoog en bedek de binnenkant van de bal met lijm.

Dan de neus, welke uit een gevulde cirkel (strooklengte 8 cm) bestaat en tot 
een driehoek wordt gevormd.

Maak tot slot de oren, bevestig ze samen met twee uit gestanste cirkels 
op het gezicht en maak lichtpuntjes in de ogen.

Voor de muts plak je drie witte en drie rode papieren stroken (lengte 87 cm) 
aan elkaar. Vervolgens leg je de twee aan elkaar geplakte papieren stroken 
samen, ca. 1 cm verschoven, en fi xeer je de stoken aan één uiteinde met elkaar.

Rol nu beide papierstroken, beginnend aan het samengeplakte uiteinde, tot 
een gevulde cirkel. Na het oprollen de binnenste papierstrook afknippen en de 
twee uiteinden aan elkaar plakken.

Vorm met een satéprikker een kegel met een hoogte van ca. 7 cm en smeer de 
binnenkant van de kegel in met lijm.
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