
Voorbereiding:
Snij elk schrinkelvel in 2 gelijke stukken.

Verdeel  1 stuk schrinkelvel per persoon
 1 sleutelhanger per persoon

Vergeet niet de oven op tijd voor te verwarmen op 150 °C.

Werkwijze:

STAP 1
Teken met potlood een superheld op de ruwe kant van het schrin-
kelpapier. Je kunt één van de superhelden (patroon A1 tot A5)
overtekenen of zelf een superheld ontwerpen (patroon C).

STAP 2 
Kleur de tekening in met kleurpotloden. Met de gelpennen geef je 
je superheld enkele leuke accenten.

Pakket nr. 2050532

Dit pakket bevat:

0388002 2x Crea Schrink A4, 5 stuks transparant
1430160 1x Bruynzeel Gelly Pen Glitter goud
1430163 1x Bruynzeel Gelly Pen Glitter fuchsia
1430170 1x Bruynzeel Gelly Pen Glitter zilver
1520122 1x Sleutelhanger 2 cm 25 stuks zilverkleurig
2393263 1x Oogje 10 mm zilver glanz. 5 g (30 stuks)

Uit je eigen knutselkast:

Kleurpotloden
Scharen
Perforator
Sieradentangetjes (2 stuks)
Oven (een gewone huishoudoven)
Bakpapier (kan herbruikt worden)

SUPERHELDEN SCHRINKELS

DEZE HELDEN HEBBEN SUPER-MEGA-SHRINK-POWERS! IN EEN OOGWENK KUNNEN ZE TOT 7 KEER KLEINER 

WORDEN. ZE KRUIPEN DOOR HET SLEUTELGAT EN OPENEN ELKE DEUR.

 

Deel het creatieve resultaat #debanier

DeBanierCreatief baniercreatief de.banier
Kopieer deze werkomschrijving of download de tekst en foto’s  
van dit creapakket op debanier.be/CPP7389 



Abonneer je op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze nieuwste creapakketten!

Werkwijze (vervolg):

STAP 3 
Teken met een wit potlood de ster over (patroon B). Knip beide 
tekeningen mooi uit.

STAP 4 
Maak met een perforator een gaatje om achteraf de sleutelhanger 
aan te bevestigen. Maak het gaatje niet te ver van de kant, anders 
past het ringetje er niet door (ongeveer 1 cm van de rand is goed).

STAP 5 
Leg het papier met de ruwe kant (met de tekening) naar onderen 
op bakpapier op een bakplaat. Schuif de bakplaat zo’n 3 à 5 
minuten in een op 150 °C voorverwarmde oven. Het papier 
begint te krullen. Zorg dat de oven gesloten blijft tot het figuurtje 
terug plat en volledig gekrompen is. Haal de schrinkel uit de 
oven en leg er onmiddellijk een zwaar boek op tot het hard is.

STAP 6
Open het extra ringetje met de sieradentangetjes en steek dit door 
het gaatje van de ster, sluit dit ringetje weer.
Doe het ringetje van de sleutelhanger open en haal dit door het 
ringetje van de ster en door het gaatje van de superheld.

Tips: 
Geen sleutelhanger nodig? Dan schopt deze miniheld het met plezier tot pennenzakvriend, boekentasbuddy of riemlusprotector!


