Hallo knutselaar,
Wat boffen we toch dat we zo dicht bij het strand
wonen, want daar zijn gratis knutsel spullen te halen
en je bent gelijk lekker buiten. Als je nog niet alleen
naar het strand mag, ga je natuurlijk gezellig met een
volwassen op jacht naar knutselspullen.
Veel knutsel plezier!

Benodigdheden:
Schelpen, steentje, zand
Lijm
Verf, kwast
Eventueel oogjes
Papier of karton (kartonnendoos)
Voor Mobiel: Dekseltje touw evt. een boor
Schelpen knutsels
Voor deze knutsels moet je toch eerst even langs het strand daar kun je,
je voorraad schelpen gratis halen zoek zo veel mogelijk verschillende soorten.
Eten jullie een keer mosselen was de schelpen dan goed af en bewaar ze.
Vind je ook leuke stenen neem die gelijk mee, er zijn nog andere knutselopdrachten
waar je ze voor kunt gebruiken. Vergeet ook niet wat zand mee te nemen

Voorbeeld 2 voor deze zijn kokkels en
Voorbeeld 1 deze vlinders zijn
geschilderd met glansverf maar kan
natuurlijk ook met gewone acrylverf

kleine mossels gebruikt voor het snuitje
en oortjes

Voorbeeld 3 natuurlijk kun je ze ook eerst

Voorbeeld 4 heel makkelijk

schlideren . Achteraf schilderen is een stuk

maar wel leuk

moeilijker

Voorbeeld 5 gewoon schilderen

Voorbeeld 6 Hier zijn schelpen en steentje voor
gebruikt. Hier is op canvans geschilderd maar
een deksel van bijv een schoenen of pizza doos
geven ook een leuk effect

Voorbeeld 5 Leuke vlinders van schelpen

Voorbeeld 3 heb je geen oogjes kun je ze
altijd maken van een stukje witpapier
waar je een stip op tekent of een klein
kraaltje opplakt.

Voorbeeld 4 de hoornentje die
voor de neus gebruikt zijn zul je
wel even naar moeten zoeken
maar je kunt bijv ook een heel klein
takje gebruiken

Voorbeeld 5 gebruik een deksel van
een potje om de schelpen aan te
hangen. Zoek schelpen met gaatjes
of kijk je moeder of vader lief aan en
vraag ze gaatjes in de schelpen te
boren. Als je dat nog niet zelf kan

Voorbeeld 6 maak je eigen
strand neem hier voor ook wat
zand mee. Het zeewier kan je
ook van karton maken.

