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Vrolijke oud en nieuw decoratie

Benodigd materiaal:
pionnen, houten kralen, houten doosjes, resten vilt in groen
en wit, tekenpapier in groen, acrylverf in groen, rood, zwart,
vulwatten, strass-stenen, satijnen lint wit en groen, stans
klaver, glazen theelichthouder, theelichtje

Benodigd gereedschap:
penseel,
lijm,
schaar,
knutselmes, stiften

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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... vliegenzwam & klaverblad
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Vrolijke oud en nieuw decoratie

Vrolijke oud en nieuw decoratie gemakkelijk gemaakt!

Deze schattige ﬁguurtjes versieren je tafel bij oud en nieuw en
zijn een ideaal cadeautje.

... Vliegenzwam en theelichtje
Viltplaatje ovaal uitsnijden. Pionlichaam wit verven, gezicht optekenen en goed laten drogen. Witte kraag uitknippen (ca. 3 cm in
diameter), inknippen en op de kegel plakken.

Voor de hoed twee cirkels Ø 5 cm uitknippen. De
randen aan elkaar plakken, een kleine opening laten,
opvullen en op de kegel plakken.
Versier met kleine witte punten. Gras uit
het donkergroene vilt knippen en ook
op de kegel plakken. Het ﬁguurtje en
het glazen theelichtje op de ovale viltplaat plakken.

... klaverfiguurtje
De pion groen schilderen, het gezicht optekenen en alles
laten drogen. De klavermuts met behulp van de sjabloon
en het gras uit het groene vilt knippen. Als laatste nog
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een strik, met het satijnen lint, ombinden.
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... houten doosje met klaverblaadjes
Stans met de pons klavers uit het
groene tekenpapier. De onderdelen
willekeurig op het doosje plakken.

Op de onderste rand van het houten
doosje een satijnen lint wikkelen en
vastzetten.
Het klaverbladﬁguurtje nu in het midden van de deksel plakken. Plaats een
satijnen strik voor de kegel en plak
hier een strass-steentje op.
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... sjabloon klaverbladhoed

