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Benodigde materialen:
karton, gekleurd papier in zwart, decoratie folie hout,
acrylverf wit, steenverf, metalen ringen, kettingen,
houten spiesjes, fotokarton wit, klimop guirlande

Benodigd gereedschap:
schaar, potlood, knutselmes,
lijm, plakband,
lijmpistool (warm),
permanent marker zwart

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

© Aduis



N° 104.108

Knutselidee

com

RiddeRbuRcht van kaRton
nmen
a
k
s
o
o
d
n
e
n
n
ekarto
n
o
w
e
g
n
e
e
n
a
V
uldeen
d
e
g
n
e
id
e
h
ig
vaard
je
t
e
e
b
n
e
e
t
e
m
elen.
s
t
u
n
k
l
e
e
t
s
a
mooi k

1.

2.

Daarna werden de sjablonen op wit fotokarton uitgeprint en
uitgeknipt. De sjablonen voor de kantelen tegen de bovenste
rand plaatsen en natekenen. De sjabloon voor de ophaalbrug op
de smalle kant leggen en natekenen.

3.

Daarna met een schaar en een knutselmes de kantelen uitknippen en de ophaalbrug uitsnijden.
Beplak vervolgens de burcht met het zwarte papier. Wanneer 1 vel niet genoeg is en men bij moet plakken, dan niet naad
tegen naad maar ca. 1 cm overlappend opplakken, zodat de
verbinding perfect door de steenverf wordt gedekt en het bij
het buigen van de zijvlakken niet losspringt. Laat bij de laatste rand wat zwart papier uitsteken, zodat de burcht later
weer mooi in elkaar kan worden gelijmd.

4.

De ophaalbrug wordt weer ingesneden en met de decoratie
folie met houtprint aan beide zijden beplakt. Daarna met de
zwarte marker planken en spijkers optekenen.
De hoeksteensjabloon optekenen en verplaatst over de randen
de hoekstenen met een potlood optekenen.
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3.

4.

Benodigd gereedschap:
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lijmpistool (warm),
permanent marker zwart

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

© Aduis

1.

Voor dit kasteel werd een doos met de afmetingen 29x26x23
cm gebruikt. Eerst werd de doos voorzichtig bij de geplakte
plaatsen losgehaald en plat neergelegd.
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5.

Nu met de steenverf de hoekstenen en rond om de poort
de stenen schilderen. Alles goed laten drogen en een tweede laag aanbrengen.

6.

Daarna met witte acrylverf de hoeken en de rand van de
poort omranden en indelen. Ook de geschutpoorten opschilderen. Ook hier nog een tweede laag aanbrengen. Tot
slot met een zwarte marker de initialen op de bovenste
poortsteen aanbrengen en de twee deurwapens op de voorzijde opplakken.

8.
9.

Aan de binnenzijde van de ophaalbrug en boven op de muur met een lijmpistool (warm)
steeds twee metalen ringen aanbrengen en de ketting erdoor rijgen. Hiertoe kun je de ringen van frisdrankblikjes gebruiken.
Nu de burcht weer met het lijmpistool in elkaar lijmen. Hierbij eerst de zijvlakken aan
elkaar lijmen en verzwaren. Daarna de bodem in elkaar lijmen en verzwaren. De gelijmde
randen met gekleurd papier bedekken en van hoekstenen
voorzien. De burcht ziet er bijzonder mooi uit, als je op
de achterkant nog klimop aanbrengt. Zo kun je ook de
gelijmde randen goed verbergen. De ranken in verschillende lengtes afknippen en met een paar klodders lijm
uit het lijmpistool vastlijmen.

6.

Bevestig de vlaggetjes met plakband aan de houten stokjes en dan met het lijmpistool (warm) van binnen in de
hoeken van de torens lijmen.
Met een beetje fantasie kun je steeds weer nieuwe
kastelen knutselen. Dit kasteel werd met rauhfaserbehang beplakt. Voor de hoekstenen en de omranding van
de poort werd bruin verpakkingsmateriaal en voor de
geschutpoorten zwarte isoleertape gebruikt. De klimop
werd met de decoupagetechniek aangebracht.
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ophaalbrug
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