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Vliegenzwam theelichthouder

Benodigde materialen:
modelleermassa,
glanslak,
acrylverf in rood en wit,
wit papier

Benodigd gereedschap:
penseel,
mes, schuurspons,
onderlegger, lijm,
perforator, water
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Vliegenzwam theelichthouder
Een veelzijdig decoratie idee zijn theelichthouders met een 

bijpassende tafeldecoratie in vliegenzwam uitvoering. 
Ideaal als geluksbrenger of geschenk voor Nieuwjaar!

Men heeft ca. 250 g modelleermassa voor 2 vliegenzwammen theelichthouders nodig. De 
massa tot een bal vormen. Alle onregelmatigheden met wat water en een vinger uitstrijken en 
nogmaals rollen. Voor de mini vliegenzwam ca. 125 g modelleermassa tot een bal rollen. Wie ge-
kleurde modelleermassa heeft, kan hier gebruik van maken! De ballen met een keukenmes in het 
midden doorsnijden.

Leg de halve bal met de gesneden kant naar beneden. Neem een theelichtje en plaats deze in 
het midden van de halve bal, druk stevig aan, tot je de rand van het theelichtje op de bal ziet. 
Snijd met behulp van een keukenmes de modelleermassa langs de omtrek uit. Zodat je padden-
stoel zijn ronde vorm behoudt, omsluit je de halve bal me beide handen en druk deze licht sa-
men.

Rol uit modelleermassa weer een rol dit keer voor de steel.  Hoe breder en vlakker deze is, 
des te stabieler zal de paddenstoel later staan. Hetzelfde herhaal je voor de mini paddenstoel, 
alleen met iets minder modelleermassa.
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Vliegenzwam theelichthouder
De paddenstoeldelen moeten ten minste 48 uur drogen. Nadat de helft van de tijd erop zit, 
kun je ze omdraaien.

Met een zeer fi jne schuurspons het oppervlak licht schuren. De steel met witte acrylverf en 
de hoek met rode verf beschilderen. De witte stippen kun je met een witte lakstift optekenen 
of uit wit papier met een perforator witte stippen perforeren en opplakken. Tot slot alles van 
een laag glanslak voorzien.

De kleine paddenstoelen aaneenlijmen en een kleine strik erom binden, deze weer opplakken. 
Versier de theelichthouder ook met een strik.
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Vliegenzwam theelichthouder
Variant vliegenzwam in een potje

De paddenstoel zoals beschreven vormen. Verf de pot met witte en rode verf, eventueel een 
boodschap, een bericht of een naam op de rand van de pot schrijven. Hiervoor kun je het beste 
een witte lakstift gebruiken.

Uit het groene fotokarton wordt een strook gras uitgeknipt en in de rand van het potje ge-
plakt. Het fotokarton inknippen tot de stroken op grassprieten lijken. Vul het potje met mos, 
plaats de paddenstoel en zet deze vast met lijm. Het potje kun je nog naar wens en smaak ver-
sieren.
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