Sneeuwklokje 1:12
Nodig voor één sneeuwklokje:
- 3 kleine hartjes plm. 2 mm van wit
papier
- 3 druppels plm. 3 mm van wit papier
- stukje groen ijzerdraad plm. 50 mm
- plm. 4 blaadjes, lancetvormig van
groen papier van 10 tot 20 mm lang en
1 mm breed
- klein bolletje groene zelfdrogende
(kinder)klei
- beetje gele en groene verf
Verder:
pincet, schaartje, tangetjes (knip en buig), verfkwastje, lijm en secondelijm, speld
Werkwijze:
Schilder op de ene zijde van de hartjes kleine groene
streepjes en op de andere zijde een groen vlekje aan
de bovenkant van het hartje (zoals afgebeeld).
Misschien zou je dat ook met een groene viltstift,
potlood of pen kunnen doen.

Knik dan de hartjes in de
lengte een beetje dubbel

Stip een groen ijzerdraadje van plm.
50 mm lengte in een beetje lijm en
dan in secondelijm en schuif
voorzichtig een heel klein groen
bolletje van ong. 1,5 mm op de punt.
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Schilder het puntje geel.

Stip een hartje met het puntje
in een druppeltje secondelijm
en plak dat tegen het
kleibolletje aan. Niet te hard
duwen, want dan zou het
bolletje kunnen breken.

Doe dit ook met de andere hartjes
rondom het bolletje klei.

Plak dan de druppelponsjes op het
bolletje, iets onder de hartjes en tussen
de hartjes in.

Buig het ijzerdraadje op de afgebeelde manier
en plak een stukje van een groen blaadje net
onder de knik vast met (seconde)lijm.
Kras heel voorzichtig met een speld nerven in
de lengte van de groene blaadjes.
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Plak 2, 3 of 4 blaadjes rondom op
het steeltje op niet meer dan 20 mm
afstand van de knik. Krul de
blaadjes een beetje naar buiten en
knip de puntjes een beetje rond.
Het sneeuwklokje is dan klaar.

Maak zo een aantal sneeuwklokjes.
Knip bij het "planten" de steeltjes op
lengte.
Ik heb ze in een dopje geplant bij
gebrek aan een tuintje.
De klokjes heb ik gemaakt in
verschillende lengtes (niet langer
dan 20 mm) en met verschillende
aantallen blaadjes ook weer in
diverse lengtes. Bij een aantal
klokjes heb ik de buitenste
bloemblaadjes een beetje naar
buiten gebogen.
In afgebeeld dopje zitten
11 sneeuwklokjes.
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