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Wat heb je nodig:
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4 x vlindermoeren M4
4x bouten M4 lengte 40mm
4x ringen M4
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Keukenrol
Geplukte bloemen en bladeren

Stappenplan
Stappenplan
1.Pak
Verzamel
oude
tijdschriften
folders.
1.
een plaat hout
vankranten,
minimaal 12mm
dik en zaag of
hieruit
2 platen van
heb een plaat
vanvindt.
12 mm Denk
dik).
2.26x35
Knipcm
en(ikscheur
daarberken
allesmultiplex
uit watgebruikt
jij leuk
2. Boor in alle 4 de hoeken gaatjes met boortje 5.
aan
kleuren,
foto's.
3. Ga
naarvormen,
buiten en pluk
bloemen
en verzamel mooie bladeren. Vooral in
berm
vaak mooie
bloemen
diega
je mag
plukken.
3.deAls
jestaan
de stapel
hebt
liggen
je alles
netjes
4. Leg je verzameling goed uit elkaar op keukenrol.
uitknippen.
5. Maak stapels. Eerst je plaat hout, dan een A4 papier, dan keukenrol met
4.bloem
Pak of
een
vel
papier
daar dan
meerdere
blad,
daarna
weeren
eenleg
A4 papier,
keukenrol uitgeknipte
met bloem of
blad,
een A4op.
papier
en herhaalvormen
dit totdaten
je alle
bloemen
vormen
Probeer
foto's
te en bladeren hebt
opgestapeld.
combineren.
Bijvoorbeeld
benen
onderje tweede
een hoofd
6. Eindig
je stapel altijd
met een A4 papier
en bovenop
plaat hout.
Doe
bouten
door de op
gaatjes
draai
de vlindermoeren
vast.
vandeeen
giraffe,
de en
nek
een
grote strik.hier
Of op
een
rok
7. Laat dit zeker twee weken drogen, hoe langer hoe beter!
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Deel je jouw pers
met mij?
Tag @broodje_aap_ op
instagram en maak
kans op een
knutselboek!
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Volg je ons al?
Ik zou het
doen hoor!
@broodje_aap_

