
De gevleugelde vriendjes

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal

Grenen plankje, ruw, ca. 500 x 200 x 20 mm 606723 1

Grenen plankje, ruw, ca. 200 x 200 x 20 mm 607143 1

Grenen plankje, ruw, ca. 350 x 150 x 20 mm 607121 1

Grenen plankje, ruw, ca. 210 x 150 x 20 mm 606745 1

Opitec klei wit, 1000 g 503088 1

Opitec klei wit, 5000 g 599105 alternatief

Berken schijven ca. 30–60 mm, ca. 3-6 mm dik, ca. 250 g 723371 1

Houten schijven ca. ø 30-80 mm, 20-30 mm dik, 10 stuks 700380 1

Berkenschors bundel ca. 10 x 100 mm, ca. 28-30 stuks 943650 1

Martha Stewart Premium acrylverf elk 59 ml, set 10 stuks 574042 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap:

Modelleerroller ca. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

FIMO® cutter set ca. 110 -150 x 20 mm, set 4 stuks 527333 1

Uitsteekvormen set ‘ring’ ca. ø 29-112 mm, set 14 stuks 541375 1

Draadnagel assortiment in diverse lengtes, ca. 750 stuks 289065 1

Draadnagels 40 mm, 2 mm dik, 1000 g 280118 1



4

21

3

Benodigd gereedschap:

1. Pak de klei bij de hand. Rol een ca. 5 
mm dikke plak. Druk met behulp van de 
uitsteekvorm en het mes, de klei vormen 
uit (verschillende groottes) voor de ogen, 
snavel en veren. Steek in de gemodelleer-
de vormen een satéprikker daar waar het 
gaten moeten komen voor de spijkers. 
Laat de vormen aan de lucht drogen. Dit 
kan tussen de 1 – 3 dagen duren.

2. Zaag de bovenkant van de beide grenen 
plankjes (500 x 200 x 20 mm en 350 x 150 
x 20 mm) schuin af (met decoupeerzaag 
of figuurzaag). Boor in de houten schijven 
gaten. Deze dienen als bevestiging en als 
decoratie met de genoemde draadna-
gels (assortiment). Fixeer de berken- en 
houtenschijven (ogen).
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3. Beschilder de kleivormen met de acryl-
verf. Laat dit goed drogen. Plaats accenten 
met de zwarte lakstift.

4. Bevestig de klei-ogen, snavel en veren 
met de draadnagels op de grenen plank 
(uil).

Handleidingen:

OPITEC houtlijm 100 ml 301416 1

BOSCH lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

Acryl spray lak 200 ml, transparant mat 570129 1

Stift, liniaal, ondergrond, houten latje, modelleerroller, ronde uitsteekvorm, puntig mes, satéprikker, hamer, spijkers, houtlijm, figuurzaag, 
boormachine, rond- en borstelpenseel, waterbeker, zwarte lakstift
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5. Teken met een stift een lijn in het midden 
op de passende grenen plank (voor de 
voet). Voor beide voeten worden de 
grenen plankjes 200 x 200 x 20 mm en 
210 150 x 20 mm gebruikt. Spijker de 
passende voet aan de onderkant van de 
gedecoreerde plank (uil). Voor versterking 
kunt u vooraf houtlijm op de onderkant 
plaatsen.

6. Decoreer het planke ‘Uil’ met de berken-
schijven en schors. Hiervoor kunt u een 
lijmpistool of de houtlijm gebruiken. Laat 
het geheel goed drogen. TIP! Indien u de 
uil buiten wilt neerzetten, kunt u deze 
met weersbestendige lak (Art.nr. 570129) 
bewerken.

Guirlande
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief Team

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal

Houten vlinder, naturel, ca. 40 x 10 x 25 mm, 4 stuks 606723 1

Houten hart, naturel, ca. 32 x 10 x 40 mm, 4 stuks 607143 1

Houten bloem, naturel, ca. 40 x 10 mm, 4 stuks 607121 1

Katoenen koord, naturel, ca. 1 mm, ca. 160 m 606745 1

Houten stukken, naturel, ca. ø 10 x 80 mm, ca. 500g 503088 1

Berkenschors bundel, naturel, ca. 10 x 100 mm, ca. 28 stuks 599105 alternatief

Berkenschijven, naturel, ca. 3-6 mm, ca. 250 g 723371 1

Houten ballen, ca. ø 15 mm, gat ca. 4 mm, 20 stuks 700380 1

Martha Stewart Premium acrylverf elk 59 ml, set 10 stuks 943650 1

Benodigd gereedschap:

Ondergrond, keukenpapier, kwast, waterbeker, boormachine met houtboor, naald met groot oogje, schaar, meetlint

1. Boor in de houten vormen (vlinder, 
hart, bloem) gaten, zodat deze later 
probleemloos geregen kunnen worden. 
In de houten stukken, berkenschors en 
berkenschijven boort u ook een gat, in het 
midden. Beschilder de houten vormen 
(vlinder, hart, bloem) met de genoemde 
acrylverf. Laat de verf goed drogen. Knip 
een stuk van het katoenen koord af (leng-
te naar wens). Met behulp van de naald 
rijgt u de houten delen aan het koord. 
Tussen de delen maakt een u knoop. Aan 
de bovenkant van het koord maakt u een 
lus om het te kunnen ophangen. 

Handleiding:

R017K003


