
STAP 1
Kneed lichtgroene patagom tot een peervorm. 

STAP 2 

Maak met donkergroen een dunne pannenkoek en duw deze als 
een jasje rond de lichtgroene vorm.

Pakket nr. 2050547

SMAKELIJKE GOMMETJES

KNEDEN MAAR! EN DAN LEKKER OPE - EUH - GOMMEN. 

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/CPH2453

Dit pakket bevat:

2020009 2x Grafietpotlood blanco hout 12 stuks
1526001 1x Patagom 6 x 25 g monsters
1526004 1x Patagom 6 x 25 g fast food
1526006 1x Patagom 6 x 25 g fruit

Uit je eigen knutselkast:

Breekmessen of snijmessen
Tandenstokers
Boetseerspatels
Bakpapier
Keukenoven

Voorbereiding:
Verdeel per persoon  1 potlood,
 1 tandenstoker, 
 de kleuren Patagom die nodig zijn voor het gewenste figuurtje.

Verwarm de oven tijdig voor op 120 °C.

Kleuren mengen:
Je kunt zelf de kleuren mengen die het beste bij je figuurtje passen. Enkele voorbeelden:

- Maak verschillende tinten groen door bij het basisgroen extra geel (lichter), blauw (dieper) of zwart (donkerder) toe te voegen. 
- Maak bruin door geel, rood en blauw te mengen.
- Maak pasteltinten door wit toe te voegen bij een kleur.

Werkwijze avocado:



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

Werkwijze avocado (vervolg):

Werkwijze andere figuren:

STAP 3 

Snij met een scherp mesje de vorm in twee.

STAP 4 

Duw één helft voorzichtig op de achterkant van een potlood.

STAP 5 

Maak een klein bruin bolletje. Duw één kant plat en duw dit op de 
lichtgroene kant van de avocado.

STAP 6
Rol 2 kleine zwarte bolletjes voor de oogjes. Teken een mondje met 
een tandenstoker. Rol 2 kleine roze bolletjes en geef je avocado 
blozende kaakjes.

Leg de werkstukjes op bakpapier op de bakplaat en bak ze 
gedurende 15 minuten in een voorverwarmde oven op 120°C. 
De potloden mogen gewoon mee in de oven.

RADIJS
Vorm rood (op het breedste) en wit (op het smalste) samen tot een 
peervorm. Duw de vorm met de witte kant op het potlood.

Breng met een mesje hier en daar groefjes aan. Vorm een aantal 
groene blaadjes en breng ze bovenop het radijsje aan.

Maak een gezichtje (werkwijze avocado).

PEER
Kneed in groen een peervorm en duw dit op het potlood. 

Geef de peer een bruin steeltje. 

Kneed een (donker)groen blaadje en duw deze naast het steeltje.

Maak een gezichtje (werkwijze avocado).

CHAMPIGNON
Boetseer in beige een kort, plat strookje van 1 cm hoog en rol dit 
bovenaan rond je potlood.

Kneed een bolletje in dezelfde kleur en duw dit op het potlood tot 
tegen het strookje. Duw het bolletje platter tot een champignon. 

Maak een gezichtje (werkwijze avocado).

POMPOEN
Kneed een oranje bolletje en duw dit op een potlood. 

Duw de bovenkant een beetje plat.

Met een stokje duw je groefjes in de zijkant.

Breng een klein groen steeltje aan boven op de pompoen.

Maak een gezichtje (werkwijze avocado).


