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KNUTSELTIJD

KNUTSELEN 
EN COCOONEN 

Welkom, jong leven! Na de winter met sneeuw, vorst en kou is het de 
hoogste tijd voor een nieuwe start. Kijk maar, ruik ‘es: grazige weiden, frisse 

blaadjes. En tussen dat lichte groen ontstaat weer leven. Ja hoor, daar 
piepen kleine vogeltjes in nestjes die zorgvuldig - en met verbluffende 

routine - door vader en moeder in elkaar zijn gezet. Ook zin om een nestje 
te bouwen? Kruip dan in de huid van onze gevederde vrienden. In deze  

drie workshops kan iedereen zijn ei kwijt. 
TEKST & FOTOGRAFIE MAX DE KRIJGER WORKSHOP ANITA WEERMAN
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Benodigdheden
•  Twee fotolijstjes 
 (zonder glas)
•  Twee verschillende kleuren 
 groen/blauwe verf
•  Restje bruine verf en water
•  Kwast, oude tandenborstel  
 en keukenpapier
•  Schuurpapier 
•  Stevig karton (passend in  
 fotolijstje)
•  Gedessineerd papier, schaar  
 en (boekbinders)lijm
•  Stempels en inkt
•  Lijmpistool en lijmpatroon
•  Kwarteleitjes en/of nep   
nestje met eitjes en veertje

stap 1
Verf de fotolijstjes dekkend 
groen/blauw en laat drogen. 
 
stap 2
Breng hier en daar een veeg 
verf aan in een bijpassende 
kleur, veeg uit met 
keukenpapier. 

stap 3
Schuur de verf plaatselijk licht 
door voor een verouderd effect. 

stap 4
Verdun de bruine verf met 
water. Doop de tandenborstel 
hierin en spetter bruine  
verfspetters op de lijst.  
Laat drogen. 

stap 5
Knip het karton op maat van  
de lijst.
 
stap 6
Beplak het met gedessineerd 
papier. 

stap 7
Breng stempels aan verdeeld 
over het papier en plaats het in 
de lijst.

stap 8
Lijm het nestje en/of de eitjes  
in de lijst met het lijmpistool. 
Laat drogen. 

Eitjesnest 
in een lijstje

Heb je ergens nog plek voor een paar lijstjes 
aan de muur? Maak dan twee decoratieve 

mini-nestjes. Om in te lijsten, zo leuk.
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Met dank aan:
Devo – Sneek: 
www.devo-sneek.nl 
(gedessineerd papier)

WORKSHOP 
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Benodigdheden
•  Terracotta bloempot
•  Twee verschillende kleuren  

groen/blauwe verf
•  Restje bruine verf en water
•  Kwast, oude tandenborstel 

en keukenpapier
•  Hooi, stro, kokosvezel, curly 

mos (naturel), tillandsia-mos, 
toefje groen mos

•  Lijmpistool en lijmpatroon of  
spuitlijm

•  Schaar
•  Houten eitjes en veertjes 

Stap 1
Verf het potje dekkend groen/
blauw en laat drogen.

Stap 2
Breng hier en daar een veeg 
verf aan in een bijpassende 
kleur groen/blauw, veeg daarna 
uit met keukenpapier.

Stap 3
Verdun de bruine verf met 
water. Doop de tandenborstel 
hierin en spetter bruine 
verfspetters op de bloempot. 
Laat drogen.

Stap 4
Verf de eitjes met groen/blauwe 
verf en laat drogen. Bespetter 
deze ook met verdunde bruine 
verf. Laat drogen.

Stap 5
Vorm met kokosvezel de basis 
van een vogelnestje.

Stap 6
Voeg beetje bij beetje hooi, stro 
en mos toe en zet dit vast met 
spuitlijm of lijmpistool. Duw/
draai het in model en laat 
drogen. 

Stap 7
Knip het nestje eventueel wat 
bij. Leg de eitjes, het mos en 
het veertje erin.

Stap 8
Plaats het nestje op de 
bloempot.

Bloempot 
met vogelnestje

Het eerste lentegevoel is binnen en nestelt zich 
aan de muur. Maar je kunt nog meer plannen 
uitbroeden met een paar eitjes en een nestje. 

Bouw er een op een oude bloempot, 
bijvoorbeeld.  
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Met dank aan Groencentrum 
Roffel – Wyckel:  
www.groencentrumroffel.nl (mos)
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In samenwerking met  
Anita Weerman van Atelier  
Het Weerhuisje in Tjerkgaast.

 facebook.com/HetWeerhuisje
 hetweerhuisje.nl
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Benodigdheden
• 1 ballon
• Gipsverband
• Schaar 
• Schaaltje water
• Hoge vaas en twee knijpers
• Muurvuller en plamuurmes
• Viooltjes en potgrond
• Plaatmos, takken, veertjes,   
 kwarteleitjes 

stap 1
Blaas een ballon op en knoop 
hem stevig dicht. Verzwaar de 
knoop met bijv. knijpers (dat 
voorkomt straks dat de ballon 
gaat kantelen) en plaats de 
ballon op een hoge vaas. Dek 
het werkblad af met oude 
kranten. 

stap 2
Knip het gipsverband in 
stukken (ca. 5 cm breed, ca.  
15 tot 30 cm lang). Dompel het 
stuk gipsverband onder in 
water.

stap 3
Plak het gipsverband op de 
ballon, wrijf het glad met je 
vinger. Plaats de volgende 
strook hier haaks overheen.  
Na 3 tot 4 langere stroken kun 
je verder gaan met kortere 
stroken. Bedek zo de bovenste 
helft van een ballon.  
 

Laat drogen.

stap 4
Smeer met het plamuurmes 
een laag muurvuller over het 
gips. Laat dit goed drogen. 

stap 5
Verwijder de ballon. Knip de 
punten van de eierschaal met 
een schaar. Schuur het “ei” 
glad.

stap 6
Plaats plastic (om het gips 
droog te houden), potgrond en 
viooltjes in de “eierschaal”. 

stap 7
Knip het plastic bij en werk het 
weg met mos.

stap 8
Plaats het ei op een schaal en 
decoreer met mos, takken, 
veertjes en kwarteleitjes. 

Eierschaal 
met viooltjes

Zo, we zijn klaar met het broeden op de kleine 
eieren. Wat dacht je van een paar vrolijke 

lentebloeiers in huis? Om in de sfeer te blijven 
heeft Anita Weerman besloten om zelf een 

groot ei te maken, met daarin het 
voorjaarsboeketje.
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Met dank aan Groencentrum 
Roffel – Wyckel: www.
groencentrumroffel.nl  
(mos, potgrond, viooltjes)  
Devo – Sneek:  
www.devo-sneek.nl 
(gipsverband)
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