Duikers op vlot:
Houten kegelpopje
0461056 Houten ring
1867802 Chalky Finish geel
1867803 Chalky Finish abrikoos
460081

Chalky Finish jade
Waterballon
0323009 Houten spatel 5,5 cm
1867809
8820010
2331250
0372752

Boekbinderslijm
Stolp 11x18cm

Takje:
Drijfhout 6,5 - 12 cm
Stolp 7,5x12cm
1867803 Chalky Finish abrikoos
2330450
0372751

Penseel, tandenstoker, potlood en
naaigaren

Wij zijn benieuwd!

Deel jouw creatieve resultaat met #debanier

DeBanierCreatief

baniercreatief

de.banier

Maken!

Vandaag maken we een klein
kunstwerkje in een glazen stolp.
Drijvend op het vlot joelen de
drie kinderen het uit van plezier.
Kijk naar hun vrolijke badmutsen
en kleurrijke badpakken. De
reddingsband houdt hen stevig op
het vlot. Laat je inspireren door
jouw vakantie-ervaringen en plaats
je eigen kunsttafereel in deze stolp.
Ben je meer fan van abstracte
kunst? Versier een takje in vrolijke
kleuren en hopsa, je hebt je eerste
kunstwerk zo klaar!

Werkwijze
Duikers op vlot:
× Teken met potlood de contouren zachtjes op de houten pionnen.
× Schilder het popje en laat drogen.
× Knip het teutje van de ballon en plaats de ballon als badmuts op het hoofdje.
Met een tandenstooker kan je fijne stipjes op de badmuts zetten.
× Verdeel de houten ring in acht gelijke delen. Schilder vier delen en laat drogen.
× Voor het vlot lijm je met boekbinderslijm acht friscostokjes dwars op
twee andere friscostokjes. Laat de lijm goed drogen!
× Schilder de bovenkant van de voet blauw. Laat drogen.
× Plaats het vlot met de duikers op de voet en dek af met de glazen stolp.
Takje:
× Schilder een deel van het takje in zalmroze. Versier verder met het naaigaren.
× Om je kunstwerkje tot zijn recht te laten komen, schilder je de voet in een roze kleur.
× Laat drogen.
× Plaats het takje in het gaatje van de voet en dek af met de glazen stolp.

Deze knutseltip vind je met stap-voor-stapinstructies terug op debanier.be/knutseltips

