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Voorjaarsdoosje
Versier een grappig voorjaarsdoosje met
een schattig lieveheersbeestje op de deksel. Voor het maken van het doosje is een
beetje fijngevoeligheid nodig, maar het
Aduis team is ervan overtuigd dat je het
voor elkaar krijgt!!! Veel plezier bij het
naknutselen!!
Hier is hoe het werkt:

1. Het houten doosje
Grond het houten doosje eerst met een groene acrylverf. Na het drogen
breng je nog een
paar gele accenten
aan, zodat je een
licht gras patroon
krijgt.
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2. Het lieveheersbeestje

Benodigd materiaal:

vilt in geel, rood en wit
houten doosje
kegel 70 mm
acrylverf in geel, groen, rood wiebelogen
en zwart
papieren stroken
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Benodigd gereedschap:
dunne penseel, potlood
schaar
lijmpistool

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Terwijl het houten doosje droogt, storten we ons op het ontwerp van het lieveheersbeestje: De kever bestaat uit een 70 mm
grote kegelfiguur. Het onderste deel van de kegel wordt eerst
met rode verf gegrond, vervolgens wordt de helft van het hoofd
zwart geschilderd. Ook wordt het patroon op de voorkant van het
lieveheersbeestje met zwart opgeschilderd.
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3. Het vilt bewerken
Uit vilt knip je nu een bloem en de vleugels van het lieveheersbeestje. De patronen zijn op de laatste pagina te vinden.

4. Het hoofd van de kever
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Met een dun penseel verf je bij het lieveheersbeestje nog een
gezicht op, en plakt 2 wiebelogen en 2 voelsprieten, die je uit 2
dunne rode papieren stroken gemaakt hebt op - twee dunne papieren stoken afknippen, draai de uiteinden rond een potlood en
aan het hoofd bevestigen.

5. De stippen
Op de vleugels verf je nu nog een paar stippen, maar wees voorzichtig: het mogen er niet meer dan 7 stuks zijn. Hiervoor kun je
gebruik maken van de zwarte acrylverf.
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6. In elkaar zetten

Benodigd materiaal:

vilt in geel, rood en wit
houten doosje
kegel 70 mm
acrylverf in geel, groen, rood wiebelogen
en zwart
papieren stroken
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Benodigd gereedschap:
dunne penseel, potlood
schaar
lijmpistool
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Nu zet je alles nog met een lijmpistool in elkaar: de bloem lijm je
op het houten doosje, de vleugels leg je om de hals van het lieveheersbeestje en legt de rechtervleugel over de linker en zet
deze met een druppel warme lijm vast. De kever lijm je nog in het
midden van de bloem, en je voorjaarsdoosje is klaar!
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