
Anemoon 1:12 –(P2004) 

 

Nodig per anemoon: 
- stukje groen ijzerdraad van ong. 7 cm. 

- bloemponsje(s) servetpapier. 

- ponsje blaadje 

- Klein stukje wit servet of tissuepapier 

Verder: prikmatje, schaartje, pincet, tangetje, naald, tandenstoker, lijm, een zwarte en gekleurde stiften. 

 

Werkwijze: 

Probeer op een proefstrookje wit servet of tissue enkele 

stiften uit om de juiste kleuren te bepalen en het 

zuigvermogen vast te stellen. Is de stift te droog dip de 

stift dan even in een beetje water. Ben je tevreden over 

kleur en vochtigheid ga dan pas met de bloemetjes bezig. 

Rood, paars en blauw vind ik de mooiste kleuren maar er 

zijn een heleboel verschillende anemonen en dus variaties 

mogelijk.  

Je kunt de bloemetjes verschillend kleuren. Mijn ervaring is dat je het beste op de 

rondingen even kunt stippen. De inkt vloeit na het stippen nog verder uit. Eventueel kun je de hele bloem 

kleuren. Laat de bloemetje goed drogen voor je verder gaat. Ze zijn nat nogal kwetsbaar. 

Zijn de bloemetjes droog, kleur dan eventueel de randjes en achterkant voorzichtig bij. 

 

Neem een strookje servet of tissue en kleur deze, niet egaal, 

met een zwarte stift. Knip een strookje van 1 laagje, als het 

droog is, in kleinere stukjes van ong. 10x5 mm. Dit voor de 

hartjes. Steek een stukje groen ijzerdraad in een 

beetje lijm en pak hiermee een stukje zwart 

gestift papier op. Maak hiervan een klein plat 

knopje op de punt.  

Prik een gaatje in een droog, gekleurd ponsje van 2 0f 4 laagjes  
 

Smeer een beetje lijm op het ijzerdraadje vlak onder het knopje en 

schuif hier een ponsje tegenaan. 

Je kunt de 4 laagjes splitsen in 2x2. In het bovenste laagje kun je de 

blaadjes een beetje in knippen zodat ze een beetje omhoog kunnen. 

Het tweede laagje draai je een beetje zodat de blaadjes verspringen. 

Doe wel even een beetje lijm tussen de 2x2 laagjes.  
 

 

Pons eventueel uit het groene papier voor elke anemoon 1 blaadje. Smeer met de tandenstoker een beetje lijm 

ong. 10 mm onder het bloemetje een beetje lijm. Plak hier een groen blaadje goed vast en breng dit na het 

drogen in model. 

 

 

  

 

 

De anemoon is klaar. Je kunt ze van verschillende of van 1 kleur een bosje maken. 
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