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Benodigd materiaal:

Tempex ei 60 mm
Wattenbol 20 mm
Lijm voor tempex
Acrylverf zwart mat
Pailletten wit
Spelden 10 mm
Wiebelogen rond 6 mm
Rubberplaat oranje & zwart

Benodigd gereedschap:

Penseel
Schaar
Cutter

Knutselvilt rood

Tempex pinguïn
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Instructies:
Verf eerst de wattenbollen en het tempex ei met behulp van 
een penseel en zwarte verf. Laat ze goed drogen.
In de tussentijd kunt u de sjablonen uitknippen: de snavel 
en de voeten van de pinguïn zijn gemaakt van oranje 
rubberplaat, de twee vleugels van zwarte rub-
berplaat, en de sjaal van rood vilt.
Als het tempex ei droog is, begint u 
aan de voorkant witte pailletten op 
te steken met behulp van spelden 
– steekt u eerst de speld door de 
paillet en duw hem vervolgens in 
het tempex ei, steeds netjes 
naast elkaar. Wanneer u klaar 
bent, kunt u het hoofd, de 
vleugels, snavel en de voeten aan d e 
pinguïn plakken – bekijkt u hiervoor de foto van 
de pinguïn nauwkeurig.
Laat de lijm drogen tot alle onderdelen goed 
vast zitten.
Plakt u nu de zelfklevende wiebelogen op, sim-
pelweg de folie op de achterzijde verwijderen 
en de wiebelogen boven de snavel plaatsen.
Als laatste stap moet de sjaal nog worden 
aangebracht. Vouw deze in het midden dub-
bel en plaats hem rond het hoofd van de pinguïn,  kruis hem 
op de plaats, waar de twee uiteinden elkaar snijden en bevestig hem met behulp van een speld en 
een pailletje.
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