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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
dikke en dunne draad (bijv. aluminiumdraad),
zijdepapier
knijpkralen, glas wasparels

Benodigd gereedschap:
liniaal, potlood,
zijsnijtang, spelden
schaar, kurkplaat,
knutsellijm

Zijdeachtige herfstdecoratie
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Knutselinstructies

Knutsel in een paar eenvoudige stappen een zijdeachtige vliegerguirlande om op te hangen.
- Een leuk en levendig idee voor je herfstdecoratie

Stap 1

Eerst moet je de kurkplaat uitmeten. De groot-
te van de vlieger is in de hoogte 20 cm en de 

breedte 14 cm. De dwarsbalk mag niet precies 
in het midden liggen, maar verschuift 2 cm naar 
boven. De vorm van de vlieger komt zo beter tot 

zijn recht. Op alle vier hoeken van de vlieger 
steek je een naald in de kurkplaat. Stap 2

In de sjabloon van de vlieger span je een dik-
ke draad. Als eerste rijg je de buitenste vorm, 
daarna de binnenste dwarsbalken met de draad. 
Voor de nodige stabiliteit fi xeer je de hoekpun-

ten daarna met de dunnere draad.

Stap 3

De afgewerkte vliegervorm schuif je nu van de 
naalden. Daarvoor knip je de naaldhoofden met 

een zijkniptang af.

Het benodigde materiaal:

• kurkplaat en naalden
• liniaal, potlood,

• schaar, lijm,
• draad, kralen,

• zijdepapier
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Knutselinstructies

Stap 4

Aan de ene kant van de vlieger breng je een 
druppel UHU knutsellijm op. Je verspreid 

de lijm met je vinger en laat hem een beetje 
aandrogen. Daarna werk je pas verder.

Stap 5

Het zijdepapier frommel je iets samen. Daarna 
strijk je het met de handpalm weer plat. Wees 
daarbij voorzichtig, het papier scheurt gemak-
kelijk. Het zijdepapier plak je aan de zijkant 
met knutsellijm. De uitstekende rand knip je 

met een schaar in vorm.

Stap 6

Op de draad rijg je nog een paar kralen op. De 
individuele kralen scheidt je met een knoop of 
een knijpkraal. Met de bezette draad knoop je 
de individuele vliegers aan elkaar. Ook kun je 
nog opgerijgde kralen links en rechts aan de 

vlieger bevestigen.

Met de vriendelijke ondersteuning van EFCO!
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