
Pakket nr. 2050541

Voorbereiding:
Verdeel  2 spatels per persoon
 1 cocktailprikker per persoon
 kleine beetjes verf in de mengpotjes
 bekertjes water om uit te spoelen

Knip eventueel de folie al voor. 

Werkwijze:

STAP 1
Teken met je potlood een grote halve boog op je spatels.

STAP 2 
Meng de acrylverf tot je de juiste kleuren krijgt die je nodig hebt 
voor jouw fruit. Schilder hiermee je spatels en laat drogen.

Geef ze een laagje vernis en laat drogen.

Dit pakket bevat:

0323006 1x Houten spatels/friscostokjes 50 st. naturel breed
0450101 1x Rainbow Loom Bands 60 st. opaak mix
0422101 1x Art Creation acryl set 12 x 12 ml
1372025 1x Creall vernis 80 ml glanzend
1630925 1x Houten cocktailprikkers 10 cm 100 st.

Uit je eigen knutselkast:

Zachte plastiek folie 
Fijne penselen met zachte of synthetische haren 
Mengpotjes
Potloden
Stevige scharen
Water

FRUITIGE FLUITERTJES

BESCHILDER DE HOUTEN SPATELS MET DE ZOETSTE KLEUREN, EN LAAT JE INSPIREREN DOOR JE  

FAVORIETE FRUIT. LAAT DE MUZIKALE ARTIEST IN JE LOS EN FLUIT JE FRUIT DE MAND UIT!

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/CPU6567 



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

Werkwijze (vervolg):

STAP 3 
Knip de folie uit, even groot als een spatel.

STAP 4 
Leg 1 houtje met de tekening naar beneden voor je op tafel.
Leg je plastiek folie hierop.

STAP 5 
Knip de puntjes van de houten prikkers. Knip daarna 2 stukjes van 
2,5 cm af. Leg deze stokjes op de spatel op 2 cm van de zijkant.

STAP 6
Leg hier de 2de spatel met de tekening naar boven op.
Hou goed vast en bind alles samen met 2 elastiekjes ter hoogte van 
de stokjes. 

Tips: 
Hou het fluitertje aan de zijkant vast. Zet je lippen in het midden en blaas een streep lucht tussen de spatels. 
De plastic folie zal trillen en muziek maken.


