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Benodigd materiaal:

aan de lucht drogende klei
houten spies/stokje
acrylverf

Benodigd gereedschap:

mesje
penseel
deegroller

Toverachtige Calla - bloesembetovering 
voor balkon en kamer

De Calla is een bloem die oorspronkelijk afkomstig is uit Afrika 
- gedurende de zomer en winter, hebben ze speciale zorg nodig. 

De kleurrijke Calla is decoratief en rijkbloeiend. De elegante 
bladen zijn meestal met witte vlekken versierd. Er zijn rassen 

met gele, witte, oranje of roze schutbladeren.

Om deze ingewikkelde en kostbare verzorging van de Calla uit 
de weg te gaan, kun je ook een gemakkelijk te onderhouden Calla 
van klei maken. Deze kun je vervolgens in bloempotten, op schil-

derijen of als decoratie voor binnen of buiten gebruiken.

Stap 1:Stap 1:
Rol van de aan de luchtdrogende klei met een deegroller tot een 

dikte van ongeveer 0,5 cm uit.

Stap 2:Stap 2:
De sjabloon leg je nu op het uitgerolde platte 
oppervlak, en ga er met een mes of een model-
leerhoutje langs. De uitstekende modelleer-

massa verwijder je.

glanslak indien de bloem 
voor buitenshuis wordt 
gebruikt
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Stap 6:Stap 6:
Je kunt van de Calla fantastische schilderijen, bloemstukken, strooi-

decoraties of iets dergelijks maken. Als je een bloemsteker wilt 
maken, kun je de houten spies het beste voor het oprollen in de Calla 

aanbrengen.
Wanneer je een ontwerp voor buitenshuis maakt, is het belangrijk 
de Calla met een glanslak te bespuiten, zodat deze waterdicht is.

Stap 5:Stap 5:
Het blad strijk je aan het bovenste einde een 
beetje vlak, zodat de Calla er natuurlijker uit 

ziet.

Stap 4:Stap 4:
De stempel leg je in het midden van het blad, zodat hij na het oprollen nog te zien is. Nu rol je 

het blad van het ene naar het andere eind op.

Stap 3:Stap 3:
Van de overtollige klei maak je een rol, daaruit vorm je een 

stempel voor de Calla - ongeveer 5 cm lang.

Toverachtige Calla - bloesembetovering 
voor balkon en kamer



N° 100.847

©
 A

du
is

comKnutselidee

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

Sjabloon voor de Calla bloem:

Benodigd materiaal:

aan de lucht drogende klei
houten spies/stokje
acrylverf

Benodigd gereedschap:

mesje
penseel
deegroller

Toverachtige Calla - bloesembetovering 
voor balkon en kamer

glanslak indien de bloem 
voor buitenshuis wordt 
gebruikt


