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0860910 Darwiklei Classic 

4010027 Fimoroller

1862370 Snijmat

0200535 Precisiemes

1606321 Lomer ovaal

1372025 Spuitbus vernis glanzend

1867809 Chalky finish Jade

1867815 Chalky finish Maagdenpalm

1867813 Chalky finish zwart

Zilverpapier, penseel, 

vers geplukte bladeren

https://www.debanier.be/darwiklei-classic-1-kg.html
https://www.debanier.be/fimo-acryl-roller.html
https://www.debanier.be/snijmat-22-x-30-cm.html
https://www.debanier.be/excel-precisiemes-chirurgisch-scherp-nr-1.html
https://www.debanier.be/peacock-lomer-staal-10-cm-ovaal.html
https://www.debanier.be/creall-vernis-80-ml-glanzend.html
https://www.debanier.be/chalky-finish-118-ml-jade.html
https://www.debanier.be/chalky-finish-118-ml-maagdenpalm.html
https://www.debanier.be/chalky-finish-118-ml-zwart.html


De lente is weer in het land. Het 
perfecte moment om het bos in te 
trekken en verschillende soorten 
bladeren te ontdekken. Middel-
grote bladeren met een duidelijke 
nerfstructuur werken voor dit knut-
selproject het best. De bladeren 
moeten zo vers mogelijk zijn, zo 
voorkom je dat ze gaan afbreken 
halverwege het proces.

Werkwijze

Breng de lente in huis met deze frisse schaaltjes met bladmotief. Een gemakkelijk 
knutselproject dat niet veel tijd vraagt voor een maximaal resultaat

 × Snij een klomp ter grootte van een vuist van het blok klei af. . 
 × Rol de klei op de snijplank uit tot een gelijke dikte van een 0,5 cm.
 × Kijk welke kant van je blad de meeste nerven heeft. Leg die kant op de klei.
 × Druk het blad voorzichtig met de roller in de klei.
 × Snij met het precisiemes de overtollige klei rond het blad weg.
 × Maak met de lomer de klei los van de snijplank.
 × Verwijder héél voorzichtig het blad van de klei.
 × Vorm in zilverpapier een bol kommetje. Leg je blad van klei in het kommetje 
en plooi het in de gewenste vorm. Laat de klei 24 uur drogen. 

 × Schilder je kommetje in de gewenste kleur. Kies je voor één effen kleur of maak je er 
een echt kunstwerk van om verschillende groentinten in elkaar te laten overlopen?

 × Voor de licht groene kleur mengden we Chalky finish Jade en Chalky finish Maagdenpalm. Voor 
de donker groene kleur mengden we Chalky finish Maagdenpalm met Chalky finish zwart. 

 × Laat de verf volledig drogen.
 × Als laatste geven we het kommetje nog een vernislaag. Zo lijkt het net 
uit echt porselein gemaakt en zal de verf niet meer afgeven.

Volg het stappenplan met foto’s op debanier.be/blog


