
stap voor stap

Deze vrolijke vriendjes zijn gemaakt met 2 
isomobollen bekleed met Silk en Foam Clay. 
De poten van het kuiken en de oren van het 

haasje zijn chenilledraden waarop 
strijkkralen zijn geregen.

Dikke vriendjes
met kleurrijke
oren en poten

1. Bedek de twee isomobollen 
(Ø 3 cm voor het hoofdje, Ø 4 
cm voor het lijfje) met Silk Clay. 
Maak nadien het lijfje en het 
hoofdje  aan elkaar vast.

2. Boetseer vleugeltjes en maak 
ze vast aan het lijfje. Boetseer 
ook twee kleine balletjes voor 
de heupgewrichten. Daarin 
duwen we later de poten. Maak 
de hanenkam en bevestig die 
samen met de grappige ogen 
en het bekje op het hoofd.

3. Rijg de strijkkralen op de 
chenilledraad voor de pootjes.  
Vorm voetjes aan het uiteinde 
van de chenilledraden. Prik de 
poten in de heupengewrichten 
alvorens de Silk Clay droog is. 

knutselidee
1. Bedek de twee isomobollen 
(Ø 3 cm voor het hoofdje, Ø 4 
cm voor het lijfje) met Foam 
Clay. Maak nadien het lijfje en 
het hoofdje  aan elkaar vast.

2. Boetseer armen en poten 
met Foam Clay en maak ze 
vast aan het lijfje. Gebruik roze 
Silk Clay voor de buik, poten 
en neusje.Bevestig vervolgens 
grappige ogen op het hoofdje.

3. Rijg de strijkkralen op 
de chenilledraad voor de 
oortjes. Laat de uiteinde van 
de chenilledraden vrij om de 
oortjes in het hoofd te prikken..



dit heb je nodig ...

Ontdek al onze knutselideeën op 
WWW.BAERT.COM

en bestel al je benodigdheden online!

ISOMOBOLLEN & - EIEREN
XM4732 .....................................................................per 550

SILK CLAY PER KLEUR 
AX3027.GLFL geel ................................................ 650 g

SILK CLAY PER KLEUR 
AX3027.RD    rood ............................................... 650 g

SILK CLAY PER KLEUR 
AX3027.RO    roze ................................................ 650 g

FOAM CLAY
HR7744.BR bruin ................................................. 560 g

GRAPPIGE OGEN 
• Afm. 12 - 28 mm
PN2920 .................................................................... per 200

VOGELBEKJES 
• lengte 30 mm
MP6066 .......................................................................per 50

HAMA MIDI KRALEN
AJ7653.MX .........................................................per 5000

HAMA MIDI KRALEN
AJ7653.NE ..........................................................per 5000

HAMA MIDI KRALEN
EA1612.(code) ....................................................per 1000

CHENILLEDRAAD PER KLEUR
XP3278.RD rood ....................................................per 50

CHENILLEDRAAD PER KLEUR
XP3278.RS  roze .....................................................per 50


