
Voorbereiding:
Kies zelf welke voorbereidende stappen je door je groep laat uitvoeren, en welke je zelf doet. Elke voorbereidende stap kan evengoed een 
stap in je knutselmoment zijn. Bijvoorbeeld: als de spatels alvast hebben geweekt kunnen de kinderen zelf de spatels in de glazen vormen 
volgens de grootte van hun eigen pols. 

Pas wanneer de spatels gevormd en gedroogd zijn, kunnen ze beschilderd worden.

STAP 1
Neem een grote kom en vul hem met water. Leg hierin de houten 
spatels minstens 3 uur te weken (een nacht is nog beter). 
Duw ze onder water met iets zwaars.

STAP 2
Buig je spatel hierna voorzichtig rond de buitenkant van een glas. 
Zet even druk en houd vast. 

Neem het grootste glas en duw de gekromde spatel in het glas 
zodat de kromming van de spatel de kromming van het glas volgt.

Zet nu een kleiner glas in het grotere glas. Op die manier wordt de 
spatel gekneld tussen twee glazen. Laat nog een nachtje staan.

Pakket nr. 2050533

Dit pakket bevat:

0372702 1x Home acrylic 82 ml neonrood
1867384 1x Allesverf 59 ml ultramarijn
1868026 1x Glitterverf 59 ml brilliant goud
1867410 1x Allesverf 59 ml zeegroen
0323006 1x Houten spatels 50 stuks naturel breed

Uit je eigen knutselkast:

Penselen 

Grote kom water 

Glazen in verschillende diameters 

Tandenstokers of satéprikkers 

Mengpotjes

FLEURIGE ARMBANDEN

PIMP EEN DOODGEWOON RECHT HOUTEN STOKJE, TOT EEN FLEURIG ACCESSOIRE. 

WAT RECHT IS WORDT KROM. GEEF HEM CADEAU OF DOE HEM OM.
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Abonneer je op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze nieuwste creapakketten!

Werkwijze:

STAP 3 
Schilder de armband volledig in 1 kleur. Tijdens het drogen kunnen 
de penselen uitgewassen worden. 

STAP 4 
Daarna dip je een satéprikker of tandenstoker in een andere kleur 
verf en zet je stipjes. Laat goed drogen.

Tips: 
Maak van de armband een betekenisvol geschenk, en schrijf aan de binnenkant een mooie boodschap voor de ontvanger. 
Met de ‘stipjestechniek’ kan je je tekst zelfs in Morsecode schrijven!


