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Vonkende 
Knutseltips



0515004 Petflacon 80ml

0388002 Schrinkelpapier of krimpfolie   

 transparant

1867701 Acrylverf glow in the dark

1171002

1171003 Breeklichtjes armbanden

1630503 Chenilledraad zwart

1520045 Priknaald

0323207 Kniptang voor sieraden

1860537 Wiebeloogjes 20mm

1860084 Ijzerdraad

0520130 Uhu supersterke contactlijm

Ook nog Schaar, potlood, tandenstoker, oven,  

 bakpapier

Kinderen zijn dol op alles wat licht geeft. Knutsel samen deze 
schattige vuurvliegjes. Je kan ons voorbeeldsjabloon gebruiken, 
maar daag de kinderen uit om elk vuurvliegje uniek te maken. 
Als het donker wordt, tover je met een lichtgevend armbandje 
het knutselwerkje om tot echte vuurvliegjes!

WERKWIJZE 
 × Knip met een kniptang 3 stukjes ijzerdraad van 12cm. 
 ×  Prik met een priknaald 6 gaatjes in het flesje (3 aan elke kant) en steek 
hier de ijzerdraadjes door.  Plooi voetjes aan de uiteinden.

 ×  Neem een stukje zwarte chenilledraad (+/-25cm) en plooi dit rond het dopje van het flesje. 
Draai bovenaan de twee uiteinden samen en plooi ze in de vorm van twee voelsprieten.

 ×  Download en print het sjabloon. Teken met potlood de twee vleugels 
over op het krimppapier en knip net naast de omtreklijnen uit.

 × Verwarm de oven voor op 150°C. Leg op een bakplaat eerst glad bakpapier en daarna de 
vleugels in krimppapier.  Het duurt slechts 10 à 20 seconden tot de vleugels gekrompen zijn. 

 ×  Haal de vleugels uit de oven en leg er onmiddellijk enkele zware boeken op.
 ×  Kleef de vleugels bovenaan op het flessenlijfje vast met de UHU power. 
Gebruik hiervoor de contactlijmmethode: beide delen inlijmen, enkele minuten 
laten drogen, beide delen op elkaar leggen en aandrukken. 

 ×  Kleef de wiebeloogjes vast op het dopje. 
 ×  Versier de achterkant van het flessen-lijfje met stipjes glow-in-the-
darkverf. Gebruik hiervoor een tandenstoker. Laat drogen.

 ×  Breek de lichtgevende armbanden, plooi ze samen en steek in het 
flesje. Nu heb je een echt lichtgevend vuurvliegje!

download het patroon


