
KOKERS VAN KARTON
• lengte 4,7 + 9,3 + 14 cm.
XP6168 ......................................................................... per 60

STICKY BASE LIJM
EA3624 .......................................................................... 200 g

ISOMO BOLLEN
• afmetingen: Ø 5 cm
LM2868 .........................................................................per 10

WOL SCHOOLVERPAKKING
JX6019 .................................................................... 20 x 50 g

WOL PASTELKLEUREN
LK3733 ..................................................................... 12 x 25 g

WOL BASISKLEUREN
LL3734 ..................................................................... 12 x 25 g

WIEBELOGEN ZELFKLEVEND
• afmetingen: 8 - 10 - 15 mm.
JY3708 ........................................................................ per 152

WIEBELOGEN ZELFKLEVEND GEKLEURD
• afmetingen: 8 - 10 - 12 mm.
ET6527 ...................................................................... per 300

GLITTER CHENILLEDRAAD
• afm.:  30 cm x 0,6 cm.
KN3441 ...................................................................... per 100

CHENILLEDRAAD - BULKPACK
• Dikte 5-12 mm - lengte 30 cm
RM2936 .................................................................... per 500

SILK CLAY
KN6909.01 ...........................................................10 x 40 g

1. Breng Sticky Base met uw 
vingers aan op de kartonnen 
koker en bedek het hele 
oppervlak.

2. Wikkel het garen om de 
kartonnen koker en zet deze 
vast in de Sticky Base. Verander 
van kleur door het garen af te 
knippen en het uiteinde aan de 
achterkant van de koker vast te 
zetten met een kleine klodder 
Sticky Base.

3. Versier de ene helft van een 
isomo bol op dezelfde manier. 
Bevestig wiebelogen. Gebruik 
chenilledraad voor de antennes 
en steek deze in de bovenkant 
van de bol. Maak een neusje 
van Silk Clay. Teken het mondje 
met een stift. 

Maak deze grappige insecten van kartonnen 
kokers met behulp van o.a. Sticky Base lijm, 

wol, wiebelogen, chenilledraad, ...

Ontdek al onze knutselideeën op 
WWW.BAERT.COM

en bestel al je benodigdheden online!

insecten van 
kartonnen kokers

stap voor stap dit heb je nodig ...

4. Vorm de vleugels met 
chenilledraad en bevestig ze op 
de rug met Sticky Base.

5. Laat het hoofd en het 
lichaam van het insectje apart 
drogen tot de volgende dag. 
Plaats dan het hoofdje losjes op 
het lichaam.

knutselidee


