Hallo knutselaars,
Hier weer een knutsel idee waar je ook wat spullen van het strand
voor nodig hebt. ‘Zee in een flesje’. Dus mocht je deze week nog op
het strand komen neem dan wat schelpjes en zand mee.
Op Speelstad worden er ieder jaar honderden spookjes gemaakt,
dus ik hoef ik jullie niet meer te vertellen hoe dat moet, maar
hebben jullie weleens een kwal gemaakt? Dit is weer eens wat
anders en misschien een rage voor volgend jaar …….. ben benieuwd
wie er het eerste naar vraagt😊
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Zee in een flesje
Benodigdheden:
Leeg flesje van een halve liter (liefs met een brede dop want daar kun je
makkelijk schelpjes in doen)
Voedingskleurstof of blauwe verf, water 200ml,
zonnebloem of sla of baby olie 100 ml
Evt. schelpjes, glitters, zand, lijm, trechter.
Als je de fles voorzichtig heen en weer beweegt, voel je de schelpjes in de
zee heen en weer gaan.
Doe alle ingrediënten in het flesje eventueel het water en olie met een
trechter en draai de dop goed dicht, als je wilt kun je hem ook
vastlijmen.
Wees voorzichtig met de kleurstof of verf. Het water wordt al snel te
blauw, waardoor je de schelpjes niet meer ziet.
Je kan er een knijper bij doen voor het drijf-effect. Maar de eerste paar
dagen drijft deze op de olie, daarna een paar dagen op het water en tot
slot is de knijper zo verzadigd dat deze zinkt
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Kwal in een flesje
benodigdheden
Plasticzakje of dunne stof, glazen of plastic fles, water, blauwe
voedingskleurstof of verf, garen en een schaar evt. glitters

Als je fles om keert
drijft de kwal
door het water.

Vul de fles met water een
klein beetje kleurstof of verf
(niet te veel anders wordt het
water te blauw.)

Maak een knoopje en wikkel wat garen om
de stof heen zodat je het lichaam van de
kwal krijgt.
Gebruik je een plastic zakje kan je een
beetje lucht in het lichaam laten. Neem een
zakje van dun plastic.
Knip nu de tentakels van
de kwal en doe hem in de
fles.
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