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Uilenfamilie
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Uilenfamilie
Deze uilenfamilie kun je als decoratie of als cadeau 

gebruiken. De uilen zijn gemakkelijk na te knutselen en 
zien er bovendien erg leuk uit. 

Veel plezier bij het naknutselen!

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Deze materialen heb je nodig:

- speciale maat massief grenen verlijmd hout 1,8 cm dik met de afmetingen:
 • vader: 50 x 10,5 cm
 • moeder: 40 x 10,5 cm
 • kind: 30 x 10,5 cm
- 3 stuks speciale maat massief grenen gelijmd hout 11,5 x 8 cm, 1,8 cm dik      sokkel
- houten schijven:
 • 6 stuks Ø 5 cm
 • 6 stuks Ø 2,5 cm
- foam frotté in bruin  - schaar   - aansteker
- 6 kralen in zwart   - zaag   - eventueel boormachine
- lijmpistool (warm)  - schuurpapier  - eventueel schroeven

Eerst zaag je bij de drie planken de oren van de uilen uit. 
Gebruik hiervoor de sjabloon of teken zelf de oren direct 
op het hout. Vervolgens goed schuren. Daarna schroef je 
de lange planken op de sokkel, of plakt ze vast met het 
lijmpistool.

De grotere houten schijven maak je met een aanste-
ker iets zwart (ALLEEN ONDER TOEZICHT VAN EEN 
VOLWASSENE!). Daarna plak je de houten schijven 
met het lijmpistool als ogen op (zie foto). De zwarte 
kralen plak je als pupillen op de houten schijven.

De vleugels, schubben en de snavel knip je uit de bruine 
foam frotté uit en plakt deze vervolgens ook met het 
lijmpistool op. 

Klaar is je uilenfamilie!
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