
RAPHIA DE VOGELVERSCHRIKKER

+ 3 jaar | Moeilijkheidsgraad:  ★★★ | 1 tot 2 uur

Benodigdheden
U heeft hiervoor nodig:

AARDEWERKEN POTTEN OM TE
VERSIEREN (set van 12)

AARDEWERKEN POTTEN OM TE
VERSIEREN (per stuk)

KLOS JUTETOUW

KORTE PLAKKAATVERFSTIFTEN

NATUURLIJKE RAFFIA

JUTEZAKJES

KNOPEN OM TE VERSIEREN

En ook:



Stappen

Het hoofd:
Knip de jute zak in zodat een stuk jute de bodem van de middelgrote pot bedekt.

Maak met een lijmpistool het jute stuk vast en daarna een knoop voor de neus (te doen door een volwassene).

Teken de ogen en de mond met een stift.

Knip de raffia in strengen van ongeveer 20 cm. Vouw ze dubbel en lijm ze op de bodem van de pot, zodat ze uitsteken.

Het lichaam:
Plaats de ander e middelgrote pan op de achterkant. Lijm de knopen en kleine vierkantjes jute om de zakken te vormen (te doen door een
volwassene).

Kleef op het bovenste deel van de pot raffiastengels om de nek van de vogelverschrikker te maken.

Armen en benen:
Knip de jutegar  en in strengen van 60 cm (voor de armen) en 80 cm (voor de benen). Maak 6 tot 15 strengen, afhankelijk van de grootte van de
vlechten die je wilt.

Leg een knoop en haal de draad door het gat in een kleine pot (1 hand + 1 voet).

Maak een vlecht. Haal de draad door het gat van het middelgrote "body"-potje om een lus te vormen en haal de draad vervolgens door het gat van
een ander klein potje. Stropdas om het geheel te herstellen. Herhaal de handeling voor de benen.

Knip de raffia in strengen van ongeveer 15 cm. Vouw ze dubbel en lijm ze op de bodem van de potten.

Gebruik kleine stukjes touw om veters te maken.

Montage:
 Lijm het lichaam en het hoofd aan elkaar met het lijmpistool (te doen door een volwassene). Om het in elkaar zetten te vergemakkelijken, bindt u de

twee potten met een touwtje aan elkaar voordat u ze vastlijmt.

En hier is een leuke vogelverschrikker om op de rand van een raam of een meubelstuk te zetten!

Een Wesco realisatie | www.wesco-eshop.nl

https://www.wesco-eshop.nl/21891020-aardewerken-potjes-om-te-versieren-h-5-cm.html
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