
N° 102.191

©
 A

du
is

comKnutselidee

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

Benodigd gereedschap:
onderlegger, 
penseel,
hecht- en montagelijm,
afdektape, montage-tape

Schilderdoek konijntje

Benodigde materialen:
3 schilderdoeken 20 x 20 cm
matte verf in roze, oranje, groen en gebroken wit,
sjabloon konijnenhoofd A5
glitter in roze, koper en groen, edelsteenlijm
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Schilderdoek konijntje
De schattige konijntjes zorgen voor een goed humeur in de 

kinderkamer. Met behulp van de sjabloon, kunnen zelfs kleine 
kunstenaars ze zelf schilderen.

Bedek de tafel zorgvuldig met krantenpapier. Meng een beetje van elke kleur met gebroken 
wit, het beste kun je een mengpalet gebruiken. De tinten moeten aanzienlijk lichter zijn dan 
de primaire kleur! Daarna elk schilderdoek met de lichtere kleur schilderen. Breng rijkelijk verf 
aan en schilder de randen netjes. Laat alles goed drogen.

Plaats de sjabloon op rijkelijk krantenpapier en bespuit het met hecht- en montagelijm. Kort 
laten drogen en in het midden van het eerst schilderdoek leggen. Alle sjabloneerranden ste-
vig aandrukken, zodat er geen verf onder door kan dringen! Daarna met een sjabloneerspons 
een beetje verf (normale kleur) opnemen en de sjabloon ermee betten. De kleur van de verf 
wordt na het drogen nog sterker! De sjabloon verwijderen, schoonmaken en op het volgende 
schilderdoek aanbrengen. De kleefk racht moet, ondanks het reinigen met water, voor 3 schil-
derdoeken volstaan. De gesjabloneerde konijntjes laten drogen.
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Schilderdoek konijntje
Teken een aantal contouren van het konijntje met edelsteenlijm na en breng een dikke laag 
glitter in een bijpassende kleur op. Wij hebben bij alle konijnen verschillende contouren ge-
bruikt. Goed in de lijm laten trekken, vervolgens op een vel papier afk loppen, de rest terug 
in het potje brengen. Met een zacht penseel voorzichtig de overtollige glitter van het schil-
derdoek borstelen. Voor hardnekkige glitterdeeltjes gewoon een stuk afdektape afscheuren, 
stevig op het schilderdoek drukken en verwijderen. Alstublieft alleen afdektape gebruiken, 
omdat het zich zonder lijmresten laat verwijderen!

Plak op elk van de schilderdoeken 4 stroken montage-tape en breng het op de gewenste 
plaats aan.

Benodigde materialen:
3 schilderdoeken 20 x 20 cm
matte verf in roze, oranje, groen en gebroken wit,
sjabloon konijnenhoofd A5
glitter in roze, koper en groen, edelsteenlijm




