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+ 5 jaar | Moeilijkheidsgraad:  ★ | 1 uur en 24 uur droogtijd voor de boetseerklei.

 

U heeft hiervoor nodig:
Terracotta potten 5 cm
Vellen zelfklevend vilt
Acrylverf (Rood, geel, wit, bruin)
Boetseerklei OF Bollen van cellulose
Metallic acrylverf (brons)
Chenilledraad
Fijne puntmarkeringen
Mini lijmpistool
Sjabloon om te downloaden

En ook:

Stappen
Het hoofd (2 oplossingen)
1ste oplossing: maak met de boetseerklei een bol met een diameter van ongeveer 30 tot 35 mm, laat 24 uur drogen en éénmaal
droog, verf het in huidskleur.
2e oplossing: verf een cellulosebol met een diameter van 30 mm in huidskleur.

De Terracotta pot
Verf het grote deel rood (zeker ook de onderkant van de pot) en de bovenkant van de pot in brons. Laten drogen.

Elementjes uit vilten
Snij uit het witte vilt: de baard met behulp van de sjabloon en 1 strook van 7 mm x 52 mm.
Snij uit het rode vilt: de hoed dankzij het meegeleverde sjabloon.
Snij uit het gele vilt: 2 stroken van 5 mm x 52 mm.

De staf
Om de staf te vormen knip een gele chenillepijpje van ongeveer 15 cm.
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Montage
Zet de pot ondersteboven en lijm het hoofd met het lijmpistool.
Op de rode hoed, plak de witte strook op de onderkant en maak een kruis met de gele stroken. Knip de overtollige witte en gele
stroken, die uit het rode vilt steken, af. Lijm dit geheel op het hoofd om de hoed van Sinterklaas te vormen.
Teken met de stiften de ogen en de mond.
Lijm de witte baard onder de neus. De staf aan één kant.

En hier een kleine Sinterklaas!
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