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Benodigde materialen:
Fimo Soft in glitter goud, zwart en wit,
houten kralen Ø 10 mm in naturel, geel, rood, blauw, groen en bruin
katoenen koord Ø 1 mm in donkerbruin

Benodigd gereedschap:
oven,
tandenstoker
lijmpistool (warm)
pincet of een naald

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

© Aduis





Knutselidee

N° 104.325

Rekenspin









en spin“
e
t
e
m
n
e
n
e
k
„Re
lve saai!
a
h
e
sb
e
ll
a
is
lp
Deze rekenhu
e spin helpen
d
n
a
v
n
e
n
e
b
de
De kralen op
en rekenen bij het tellen
.
wel heel leuk
k
r
e
w
is
u
h
t
e
zo wordt h







com



Modelleren

Kneed de Fimo (glitter goud) met
je handen zacht en vorm 2 ballen
- ongeveer 3,5 cm (lichaam) en
2,5 cm (kop).

3,5

2,5

Nu steek je het hoofd met behulp van een tandenstoker op het lichaam.

Het gezicht geef je nu vorm met witte en zwarte Fimo:
2 grote witte en 2 kleine zwarte cirkels voor de ogen,
een zwarte streep als mond en 2 witte driehoeken als
tanden.
Het kruis vorm je van 2 zwarte strepen. Druk deze op de
rug van de spin.

Benodigde materialen:
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tandenstoker
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Met een tandenstoker boor je nu
aan elke kant van het lichaam 4
gaten Ø 3-5 mm.
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Bakken
De Fimo vormen worden nu bij 130 °C gedurende ongeveer 30 minuten in de oven uitgehard.

Oprijgen
In de tussentijd, knip je van het katoenen
koord 8 stukken van ongeveer 20 cm af.
Knoop een dubbele knoop. Rijg 10 houten
kralen op en voorzie het koord aan het andere uiteinde ook van een dubbele knoop.
Tussen de opgeregen kralen en de laatste
knoop moet ca. 3 cm vrij blijven.
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Als de gebakken Fimo ﬁguurtjes
afgekoeld zijn, lijm je de benen
van de spin in het lichaam. Hiervoor breng je een druppel lijm
(lijmpistool) in de gaten. Druk
de knopen van de benen in de
gaten (maak hierbij gebruik van
een pincet of een naald.

Benodigd gereedschap:
oven,
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lijmpistool (warm)
pincet of een naald
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Veel plezier bij het rekenen!

