KNUTSELTIJD

WILD
FIKSWERK

Zin om ’n tikkie wild tekeer te gaan? Wij zeggen: go for it!
Grijp je knutselspullen en leef je uit met deze twee workshops van Anita
Weerman van het Weerhuisje. Fiks het maar.
TEKST & FOTOGRAFIE MAX DE KRIJGER WORKSHOP ANITA WEERMAN

Vlaggenlijn

Wilde dieren die rondhangen in je jongenskamer. Of paarden die de
meidenkamer opsieren. En wat dacht je van een slinger met allemaal
dino’s? Wij gaan met een dierenslinger aan de slag.
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Nodig
• 	MDF vlaggenlijn
• 	Zwarte verf, roller en bakje
of kwast
• 	Decoratief papier & schaar
& dubbelzijdig tape
• 	Masking tape
• 	Stempels & inkt
• 	Plastic wilde dieren
• 	Stanleymes
• 	Secondelijm
• 	Zwart touw/draad
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stap 1
Verf de vlaggen zwart.

stap 2
Knip het papier op maat van
de vlag (rondom ca. 0,5 cm
kleiner – zorg daarbij dat de
gaatjes open blijven), kleur de
randen van het papier zwart
met inkt.

stap 3
Beplak één kant van de vlaggen
met dit papier, gebruik
daarvoor dubbelzijdig tape.

stap 4
Decoreer het papier met
stempels en masking tape.

stap 5
Snijd de plastic diertjes
doormidden met een
stanleymes.

stap 6
Lijm een half dier aan de vooren achterkant van een vlag.
Gebruik hiervoor secondelijm.

stap 7

Met dank aan: Meerleuks –
Steenwijk www.meerleuks.nl
(masking tape)

Haal een zwart touw door
de gaatjes van de vlaggen.
Verdeel de vlaggen gelijkmatig
over het touw.
Maak een lus aan het begin en
het einde van het touw. Klaar!
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Fotoalbum

Verzamel foto’s van jouw “wildste” momenten,
maar ook de bijzondere veer van een vogel, een
leeg suikerzakje, het treinkaartje of entreeticket
van het museum en plak ze in je zelf gefabriceerde, unieke vakantiealbum.
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• Karton formaat A5 (2x)
• 2 boekbindersringen
• Zwarte verf, roller en bakje
of kwast
• Restje nep bont (kraag van
oude winterjas bijvoorbeeld)
• Sterke lijm
• Decoratief papier, wit papier,
aquarelpapier, enz.
• Schaar & dubbelzijdig tape
• Masking tape & stickers
• Waterverf
• Restjes lint
• Stempels & inkt
• Perforator en/of gaatjestang

stap 1
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De twee kartonnen vormen de
voor- en de achterzijde van het
album. Verf de randen en de
zijkanten van het karton zwart.

stap 2
Voorkaft fotoalbum: De
voorkant van het karton
beplakken we met bont.
Meet en knip het bont op
maat van het karton. Lijm het
op het karton, gebruik hiervoor
sterke lijm.

stap 3
11

Maak een etiket van karton en
stempel daarop de titel van het
album. Maak eventueel de
randjes zwart met het
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stempelkussen. Knip – oftewel
“scheer” – een vlak uit het bont
op maat van dit etiket.

stap 4
Lijm het etiket in dit vlak.

stap 5
De binnenkant van de voorkaft
beplakken we met decoratief
papier; gebruik hiervoor
dubbelzijdig tape.

stap 6

stap 9

stap 11

Achterkaft fotoalbum: Beplak
beide kanten met decoratief
papier, gebruik ook hier weer
dubbelzijdig tape.

Neem de perforatorgaten over op
de voor- en achterkaft (gebruik
een pagina van de inhoud als
mal). Knip de gaten met een
perforator of een gaatjestang op
de gemarkeerde plaats.

Versier de bladzijden van het
album met restjes papier,
waterverf, tape, stempels,
stickers, veertjes, enz. Laat je
inspireren door bijgaande
foto’s. Plak foto’s in het album.

stap 7
Inhoud fotoalbum: Knip of snijd
diverse papiersoorten op maat
(A5)

stap 8
Maak hierin aan een korte kant
twee gaten met een perforator.

stap 10
Leg het album in de goede
volgorde en haal de
boekbindersringen door de
gaten. Knoop een paar stukjes
lint aan de ringen.

Met dank aan: Meerleuks –
Steenwijk www.meerleuks.nl
(masking tape, stickers)

Anita Weerman heeft
een atelier in het Friese
Tjerkgaast.
Op hetweerhuisje.nl
kun je inspiratie
opdoen.

In samenwerking met
Anita Weerman van Atelier
Het Weerhuisje in Tjerkgaast.
facebook.com/HetWeerhuisje
hetweerhuisje.nl

