KNUTSELTIJD

GOUDEN

TIJDEN VOOR
JE SIERADEN
Glimmende paardenkastanjes,
eikeltjes mét hoed, een stuk
of wat satéprikkers en een
middagje stoeien maar?
Nee, Noorderlandvrienden, zo
makkelijk maken we er ons niet
vanaf in het gloedvolle seizoen.
Dit is herfstknutselen voor
gouden vingers.
TEKST & FOTOGRAFIE MAX DE KRIJGER WORKSHOP ANITA WEERMAN

10%

KORTING OP
WORKSHOP
HET WEERHUIS
JE
ZIE PAGINA 62!
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Wandhanger
Blinkertjes, glimmertjes en andere
bijouterieën gun je een speciale
opbergplaats. Geen juwelendoos
voorhanden? Maak dan zelf een
wandhanger en laat je sieraden
schitteren. Wel zo origineel.
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Nodig
• Frame van een fotolijst
• Spuitverf zwart
• Spuitverf goud
• Stevig gaas
• Knijptang
• Secondelijm
• 3 haakjes
• Eventueel een schilderijhaak

stap 1
Knip het gaas op maat van de lijst.

stap 2
Spuit het gaas goud.

stap 3
Draai de drie haakjes in de onderkant van
de lijst.

stap 4
Spuit nu de lijst met haakjes zwart.

stap 5
Als alles droog is: lijm het gaas met
secondelijm in de sponning van de lijst.

stap 6
Bevestig als laatst het ophanghaakje aan
de achterkant van de lijst.
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Schaaltje
van klei
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Hij is ongeschikt om je boterhammetje
van te eten en stop ‘m beslist niet in de
vaatwasser. Zo’n schaaltje van “puur
goud” verdient gewoon een ereloge. Een
blikvanger voor je mooiste hebbedingen.

Nodig
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• Zelfhardende boetseerklei
(deeg)roller, vel bakpapier,
twee verfroerstokjes
• Kommen in twee
verschillende maten
(en een bal)
• Huishoudfolie
• Mesje
• Stempel
• Goudverf, verfroller

stap 1
Trek de omtrek van de kleinste kom
om op een vel bakpapier.

stap 2
Leg aan weerszijden hiervan een
verfstokje.
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stap 3
Rol de klei vlak, gebruik de
verfstokjes om de klei overal even
dik te krijgen. Zorg dat de lap klei
groter is dan de cirkel op het
bakpapier.

stap 4
Plaats de kleinste kom
ondersteboven op de klei.

stap 5
7&8

10

Snijd de klei rondom weg. Haal de
kom weg. Maak de randen glad met
je vinger.
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stap 6
Druk meerdere malen met de stempel
een patroon in de klei.

stap 7
Plaats huishoudfolie in de grote kom.

stap 8
Laat de lap klei hier voorzichtig in zakken.
Zorg dat deze evenwijdig ligt (afstand van
klei tot aan de rand van de kom moet
overal gelijk zijn).

stap 9

uur duren. Als de bovenkant droog is,
kun je de klei voorzichtig uit de kom halen
en op een bal met de juiste maat leggen,
zodat de onderkant kan drogen. Dit kan
weer 12-24 uur duren.

stap 10
Als de klei geheel droog is eventueel de
kanten glad schuren. We verven
vervolgens de bovenkant van het schaaltje
goud. Gebruik hiervoor de stompe kant
van een verfroller. Gebruik weinig verf en
dep deze op het schaaltje, zodanig dat
de afdruk wit blijft. Laat de verf drogen.

Laat de klei goed drogen, dit kan 12-24
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Let op: het
schaaltje is
alleen ter
decoratie, niet
om van te eten.
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In samenwerking met
Anita Weerman van Atelier
Het Weerhuisje in Tjerkgaast.

TEGEN INLEVERING VAN
DEZE BON ONTVANG JE

10% KORTING
11

op een workshop van Het Weerhuisje.
Voor maximaal twee personen.
Geldig tot 1 februari 2018.

Kortingsbon

facebook.com/HetWeerhuisje
hetweerhuisje.nl
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Opbergdoos
voor horloges
Kom, we gaan op de chique toer. Nu we onze
gouden oorstekers, manchetknopen en andere kostbaarheden keurig in de kijker hebben
gezet, mogen ook onze horloges pronken.
Klokje gezien? Doosje dicht.
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Nodig
• Houten theedoos met zes
vakken
• Zwarte verf en eventueel
witte verf, verfroller/-bakje
• Stempel
• Goudverf, verfroller
• Restje katoen
• Vulling/fiberfill
• Naaimachine (of naald en
draad)

stap 1

stap 5

Indien gewenst: verf de
buitenkant van de theedoos
(doos wit, deksel zwart).

Keer de stof door de opening,
zodat de naden binnenin
zitten. Vul op met vulling/
fiberfill. Naai de opening dicht.

stap 2
Verwijder de vakverdeling uit
de doos. Verf deze én de
binnenkant van de doos zwart.
Laat drogen. Plaats de
tussenschotten dan terug.

stap 6
Plaats een kussentje in elk
horloge en plaats deze in een
vak in de doos.

stap 3
Stempel met weinig goudverf
(breng dit aan met de stompe
kant van een verfroller) diverse
afdrukken op het deksel.

stap 4
Voor de zes kussentjes: knip
zes stukken stof van 13 x 26
cm en vouw deze dubbel. Naai
de drie open kanten dicht,
maar laat ca. 5 cm open.
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