Kabouters rond een tafel
van ei-dienblad
Maak een kerstdecoratie van een ei-dienblad.
Verf en decoreer het dienblad zodat het eruit
ziet als kabouters die zich rond een tafel
hebben verzameld om rijstpudding te eten.

Inspiration: 15824
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Snij een ei-dienblad in een vierkant stuk
met 9 pieken. Verf de buitenste pieken
met rode Plus Color hobbyverf en
schilder de piek in het midden met grijze
Plus Color hobbyverf. Laat drogen.

Snijd 4-5 pieken weg van het eierrek
voor kaboutermutsen en beschilder ze
met rode of roze Plus Color hobbyverf.
Als het droog is, bevestig je een
pom-pom aan de bovenkant van elke
muts met een klodder Sticky Base.
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Je kunt stippen op de mutsen maken met
het achterkant van een penseel.

Maak de hoofden van de kabouters door
een houten bloemstokje in een styropor
bal te duwen. Verf de bal met hobbyverf
en laat drogen.
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Knip kleine stukjes garen af voor het haar
en bevestig deze op de hoofden.
Bevestig de kaboutermutsen er bovenop.
Gebruik Sticky Base als lijm en breng
deze aan met je vingers.

Teken gelaatstrekken met Plus
Color-markers. Duw niet te hard, want
deze marker is een verfmarker met
pompwerking. Laat drogen.
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Snijd een cirkel met een diameter van 7
cm uit karton om een tafelblad te vormen.
Snijd een kommetje en lepels uit het
restant van het ei-dienblad.

Meng wat rijst met een klodder Sticky
Base en doe de 'rijstpudding' in de kom.
Bevestig de kom en de lepels op het
tafelblad met Sticky Base.
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Bevestig de hoofden op het vierkante
geverfde ei-dienblad met een lijmpistool
of Sticky Base. Als je Sticky Base wilt
gebruiken, moet je de hoofden
ondersteunen tijdens het droogproces,
aangezien Sticky Base langzaam droogt.
Bevestig het tafelblad op de grijze piek in
het midden.

U kunt een LED-theelicht op de tafel
plaatsen in plaats van de kom met
rijstpudding.

