
ISOMO - BOLLEN  
GP3669 Ø 8 cm ........................................................per 5 
LL2867  Ø 10 cm ..............................................per stuk 

ISOMO - EIEREN 
• hoogte: 12 cm
GK3665 ....................................................................per stuk 

STOKJES BAMBOE
• Lengte: 30 cm - dikte: 3 mm
PX6104 ....................................................................... per 100

PUIMSTEEN - MEDIUM MIDDELFIJN
JV5440 .......................................................................500 ml

BOETSEER - DARWI - CLASSIC
FY2223 ................................................................................1 kg 

ACRYLVERF AMSTERDAM
JN5436.105  dekkend titaanwit ..............500 ml
JN5436.270 azogeel donker .....................500 ml
JN5436.276 oranje............................................500 ml
JN5436.577 perm. roodviolet licht ......500 ml

VERFDOTTERS 
• Ø: 40 mm - 25 mm - 18 mm - 10 mm
LP5471 ...................................................................set van 12

VILT - VELLEN - A4 
• dikte: 3 mm
EK3053 .......................................................ass 12 kleuren

PLUIMEN 7 CM SCHOOLVERPAKKING 
LA6038 ............................................................................. 50 g

WIEBELOGEN ZELFKLEVEND
• 65 x 8 mm, 55 x 10 mm, 32 x 15 mm
JY3708 ........................................................................ per 152

1. Bestrijk een isomobol met 
puimsteen om het lijfje van 
de kip structuur te geven. Laat 
goed drogen.

2. Boetseer de voeten uit klei en 
duw er een bamboestokje in. 
Eens droog, duw je de poten in 
de isomobol.

3. Verf het lijfje en de poten met 
acrylverf. De stippen breng je 
aan met een verfdotter.

Strijk een isomobol in met puimsteen om 
het lijfje van deze kippen structuur te geven. 
Maak pootjes uit bamboestokjes en darwi en 
duw ze in de isomobol. Verf met acrylverf en 

breng de stipjes aan met een verfdotter. 
Knip bekje, vleugels en kam uit dik vilt en 
kleef ze op het lijfje met een lijmpistool.

Ontdek al onze knutselideeën op 
WWW.BAERT.COM

en bestel al je benodigdheden online!

kippen op 
lange poten

stap voor stap dit heb je nodig ...

4. Knip de kam, het bekje en de 
vleugels uit dik vilt. 

5. Kleef de onderdelen in vilt en 
een paar wiebeloogjes op de 
lijfje met een lijmpistool. Werk 
de pootjes af met wat pluimen.

knutselide
e


