Mobiel met wolken
gemaakt van kraft papier
Maak wolken met hangende decoraties. De
wolken zijn gemaakt van twee delen kraft
papier die gevuld zijn met slierten papier.

Inspiration: 15623
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Gebruik de sjabloon die als een
afzonderlijk PDF-bestand op deze pagina
is bijgevoegd en knip twee wolken uit wit
kraft papier. Bewaar het overschot voor
later gebruik.

Verf beide wolken met aquarelverf in
kleuren die passen voor het door jou
gekozen weer. Plaats de wolken
gespiegeld, zodat je een voor en
achterkant hebt wanneer je ze later op
elkaar gaat plaatsen. Laat drogen.
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Plaats de wolken op elkaar met de
gekleurde zijden naar buiten gericht. Zet
vast met nietjes. Begin aan de bovenkant.
Laat aan de onderkant een opening. Je
kunt je wolk vullen met restjes papier uit
stap 1. Niet de onderkant van de wolk
aan elkaar.

Maak drie gaten aan de onderkant van
de wolk en één aan de bovenkant met
een gatentang. De gaten zijn
gemarkeerd op de sjabloon. Gebruik de
2e, de 4e en de 6e grootte voor deze
mobiel.
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Knip de delen voor de sneeuwpop uit het
karton met behulp van de sjabloon en
lijm alle delen aan elkaar met een lijmstift.
Teken ogen, mond en knopen met een
zwarte stift.

Pons sneeuwvlokken uit karton met
behulp van de ponsen set
sneeuwvlokken in drie verschillende
formaten. Pons 8 kleine, 4 middelgrote
en een grote sneeuwvlok uit karton.
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Bevestig 17-20 cm lange stukken touw in
de gaten aan de onderkant van de wolk.
Lijm de sneeuwvlokken in paren rond het
touw en bevestig de sneeuwpop op het
uiteinde van het middelste touw.

Hang je wolk aan de muur, van het
plafond of in het raam.

Een ander weertype

Heftig weer

Knip regendruppels en de paraplu in
paren. Lijm ze om de stukjes touw in
paren (binnenkant tegen binnenkant). De
regendruppels zijn uit zilverkleurig karton
geknipt. De wolk is geschilderd met
zwarte aquarelverf.

Knip de bliksem uit een goudkleurig
karton en bevestig met nietjes op de
wolk. Knip twee huizen uit en lijm ze rond
het touw (binnenkant tegen binnenkant).
De wolk is geschilderd met zwarte
waterverf.

Voor de lente

Sjabloon

Knip twee tulpen uit en plak ze op elkaar,
rond een stuk touw. De zonnestralen zijn
uit goudkleurig karton geknipt. De zon
kan op een wolk geniet of gelijmd
worden.
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Natuur-wijs
Naturalistische intelligentie. Versterkt
door activiteiten waarbij kinderen de
natuur ontdekken, leren begrijpen,
respecteren en kopiëren.

