
Wij zijn benieuwd!     Deel jouw creatieve resultaat met #debanier DeBanierCreatief baniercreatief de.banier Maken!

1860080 Groene draad

0860912 Darwiklei Classic 500 gr

2470001 Glazen bokaal groot met deksel 85 cl

1866222 Papier A4 5 stuks donkergroen

2090309 Papier dennengroen

0380203 Papier-maché bloempotje

2090265 Karton bruin muskat

0372262 Sjablonen bladeren mix

1430192 Bruynzeel gelly pen wit

0207201 Molotow marker zink wit

18678.k Chalky verf (vanille – jade – lila)

Masking tape

Boekbinderslijm

Penseel

Embossingpen

Schaar of snijmes

https://www.debanier.be/draad-0-80-mm-100-cm-8-stuks-groen.html
https://www.debanier.be/darwiklei-classic-500-g.html
https://www.debanier.be/glazen-bokaal-groot-met-deksel-85-cl-d-11-8cm-h-20.html
https://www.debanier.be/papier-a4-220-g-5-stuks-donkergroen.html
https://www.debanier.be/papier-45-x-64-cm-160-g.html
https://www.debanier.be/papier-mache-bloempotje-7-5-cm.html
https://www.debanier.be/karton-bruin-muskat-50-x-70-cm-290-g-bruin-gerecycleerd.html
https://www.debanier.be/sjablonen-18-5-x-24-5-cm-bladeren-mix.html
https://www.debanier.be/bruynzeel-gelly-pen-basic-wit-1-stuk.html
https://www.debanier.be/molotow-one4all-marker-2-mm.html
https://www.debanier.be/catalogsearch/result/?q=chalky+finish+118+ml


Wil je van je graag groen in huis 
maar heb je geen groene vingers? 
Ga dan voor deze prachtige 
papieren planten. Je hoeft ze zelfs 
geen water te geven! 

Tip: je kunt ze gebruiken als 
tafeldecoratie voor je familiefeest. 
Schrijf bijv. de namen van je 
gasten op de bokalen, ….

Werkwijze
PLANTJE IN POTJE

 × Kleef een strook masking tape op het bloempotje. Zorg dat je een rechte lijn vormt aan de 
bovenzijde. Schilder de boven- en de binnenzijde van het potje.

 × Download en print de patronen van de bladeren op debanier.be/knutseltips.  
Teken de patronen over op groen papier en knip uit.

Pannenkoekenplant: 

 × Ril met een embossingpen de nerven van de bladeren en teken ze over met een witte stift. 
Modelleer de bladeren in de gewenste vorm.

 × Knip de ijzerdraadjes op lengte en lijm ze vast met een druppel boekbinderslijm op de 
onderzijde van de bladeren. Laat goed drogen.

 × Knip een cirkel van 6,5 cm diameter uit het bruine karton. Prik enkele gaatjes in het karton en 
steek de steeltjes van de planten erdoor. Draai ze onderaan in elkaar. Duw de steeltjes in een 
bolletje klei.

Alocasia: 

 × Ril met een embossingpen de nerven van de bladeren en teken ze over met de Molotow 
marker. Teken ook de contouren. Modelleer de bladeren in de gewenste vorm.

 × Knip de ijzerdraadjes op lengte. Maak twee kleine gaatjes bovenaan in elk blaadje en steek 
hier een stukje draad door. Plooi deze om de achterkant zodat het goed vastzit. Bind de 
stelen van de plantjes samen.

 × Knip een cirkel van 6,5 cm diameter uit het bruine karton. Maak een gaatje in het midden van 
het karton en steek de steeltjes van de planten erdoor. Duw de steeltjes in een bolletje klei.

PLANTJE IN GLAS

 × Teken een blad van de Monstera over op groen papier. Het sjabloon kan je daarbij helpen. 
Knip het uit, vouw het in het midden en steek het in de glazen bokaal.


