
Geen idee? Wij wel !  Meer knutseltips op debanier.be

WERKBESCHRIJVING IK GA OP REIS EN NEEM MEE... PAPA! 

NODIG

Vliegtuigje  
1860343 houten wasknijpers 24 stuks
1860126 houten spatels/friscostokjes 72 stuks
0323006 houten spatels/friscostokjes breed 50 stuks
1867518 allesverf 59 ml caramel
1867404 allesverf 59 ml turquoise
1867213 allesverf 59 ml capri-oranje
0520150 uhu lijm voor hout en natuurlijk materiaal 40 g
 een goede schaar
 een penseel
 een stukje fijn schuurpapier

Bagagelabel  
0810200  lederresten 200gr assortiment
0200535 excell snijmes
0222003 hamer voor stempels
0221801 letterstempels voor metaal Newsprint
 een fijn schaartje
 een dikke houten plank of metalen plaat
 een potlood

OMSCHRIJVING

Vliegtuigje

• Knip twee brede houten spatels iets smaller. Leg een andere spatel er op en teken af om de juiste ronding te knippen. Schuur 
eventueel een beetje bij.

• Schilder je wasspeld met de bruine kleur. Laat drogen.

• Kleef met houtlijm een brede spatel onderaan de wasspeld daar waar de wasspeld opent. 

• Aan de andere kant onderaan kleef je een smalle frisco spatel. Laat even drogen.

• Herhaal dit aan de bovenzijde van de wasspeld. Laat even drogen.
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• Knip een klein stukje van het voordien afgeknipte stukje van de brede spatel dat je op de smalle spatel achteraan kleeft. 

• Schilder de vleugels turquoise. Laat drogen.

• Schilder de uiteinden van de vleugels oranje. Laat drogen.

PS: Je kunt een persoonlijke boodschap tussen de wasknijper steken. 

Bagagelabel

• Neem het patroon met een potlood over op een stukje leder naar keuze. 

• Knip met een fijn schaartje uit. Snij het vliegtuigje voorzichtig uit met een scherp snijmes.

• Stempel de naam van je papa in het leder…

• Leg het lapje op een dikke houten plank (of een metalen plaat).

• Plaats de eerste letter op de gewenste plaats en klop 1x hard op de bovenzijde van de pons.

• Herhaal dit voor de overige letters.

PS: Je kunt ook een persoonlijke boodschap ponsen.


