Thema

2.2

Dieren

Jungledieren
Een aap, een leeuw, een olifant? Wat is hier allemaal
maal aan de hand?!
haa nd??!
Wat heb je nodig?
 klei
 water
 servetten
 knutselvernis
 penseel

Werkwijze
Maak verschillende dieren naar keuze. Deze zijn klein en
gemaakt van klei. Je moet niet in detail treden! Ogen,
schubben,… zijn niet nodig, enkel de contouren en verhoudingen moeten goed zitten.
Laat de diertjes goed drogen aan de lucht.
Werk het gedroogde diertje af met de servettentechniek:
kies een passend gekleurd servet voor jouw dier.
Dit mogen verschillende tinten zijn en er mag ook
een print op het servet staan.
Ontdoe het servet van de onderlagen zodat enkel
de laag met de kleur en/of print overblijft. Knip
deze laag in kleine stukjes van ongeveer één vierkante cm.
Smeer je dier in met het knutselvernis, maar doe
dit deeltje voor deeltje, want op het natte vernis plak je onmiddellijk de stukjes van het servet.
Speel met de kleuren en de print en laat de stukjes
elkaar overlappen. Smeer daarna een nieuwe laag vernis over de servettenstukjes op het dier. Doe dit
voorzichtig zodat ze niet scheuren of verschuiven. Werk op deze wijze het diertje af.
Laat het diertje drogen aan de lucht.
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Thema

2.8

Dieren

Tok op stok
Tok zit op zijn stok. Daar zit hij liever dan in zijn
n hok.
Wat heb je nodig?
 stokje
 iJzerdraad (één groot en twee kleine stukken)
 strook stof
 vilt (ook restjes)
 tekenpotlood
 schaar
 vloeibare lijm
 watten
 pluimpjes

Werkwijze
Zoek een geschikt stokje als zitplaats voor Tok. Draai de grote ijzerdraad rond beide uiteinden van het stokje
en maak er een u-vorm van. Wikkel rond deze u-vorm de strook stof.
Om Tok te maken: Vouw het vilt dubbel. Teken op één zijde de vorm van het dier. Knip uit zonder open te
vouwen. Nu heb je de voorkant en de achterkant van je figuur geknipt.
Knip uit een restje vilt een bek voor Tok. Lijm deze aan de binnenzijde van je figuur vast. Lijm daarna de
open kanten van je vilt dicht, maar laat even een klein
gaatje open. Via dit gat vul je Tok op met watten. Plak nu
het gat dicht. Prik in de onderzijde van Tok de twee kleine
stukken ijzerdraad en wikkel deze rond het stokje: dit zijn
de twee pootjes.
Knip uit overschotten vilt stukjes uit voor de ogen, de bek
en de versiering van de stok. Plak deze op de voorzijde
van je vilten figuur. Je kunt natuurlijk ook stof en andere
versiering gebruiken om de stok te bevestigen.

Variant:
Met dezelfde techniek maak je bijvoorbeeld in het thema
Halloween een spookje in plaats van een vogeltje.
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