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Knutselidee

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

Benodigd materiaal:

Schilderkarton DIN A 4
Tempex zonnebloem
Papieren ophanger

Benodigd gereedschap:

Penseel
Knutsellijm

Zonnebloem schilderij - 
uitzicht op het platteland 

Maak een mooi schilderij bij wel-
ke je als je hem ziet zin in de 
zomer en de zon krijgt. Het is 
heel eenvoudig en door de tem-
pex zonnebloem krijgt je schil-

derij zelfs een 3D - effect. Pro-
beer het uit – het lukt zelfs de 

kleinsten onder jullie!!

Acrylverf in geel, bruin, 
groen, blauw en wit
Parel Maker in rood en geel

1. De achtergrond: 

Schilder op het karton een mooi 
landschap - mooi hoog gras, een blauwe 
hemel en witte wolken. Voor een bijzon-

der leuk effect, kun je met verschil-
lende tinten groen werken. 
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Zonnebloem schilderij - 
uitzicht op het platteland 

2. De Zonnebloem: 

Deze schilder je met gele en bruine acrylverf - zie af-
beelding. Vervolgens laat je hem goed drogen. 

3. Het schilderij: 

Deze ontstaat door het oplijmen van de zon-
nebloem: gewoon op de achterkant van de zon-
nebloem lijm aanbrengen en in het midden van 

het schilderij plakken.

4. Bloemen: 

Voor de bloemen maak je met de gele Parel Maker gele 
stippen op de weide, en met een rode pen voeg je de 

bloemblaadjes toe. Alles goed laten drogen! 
Tip: met verschillende kleuren Parel Maker kun je een 

mooie kleurrijke bloemenwei toveren. 
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5. Ophangen: 

Draai het schilderij om en plak een 
papieren ophanger aan de bovenkant 

van het schilderij. Zorg ervoor dat het 
netjes in het midden van het schilde-
rij plakt. Daarna kun je het schilderij 

ophangen.




