In het pakket:
Klein pakje Vlinder Koud Porselein
3 Potjes kleurstof
Favoriet Ornament
Plunger rond
Nervenmal
Verder nog handig:
Blaadjespons
Uitrolstok
Scherp mesje of scalpel
Penseel
Verf
Opboltool
Opbolmatje
Frillnaald

Begin met het ombuigen van de buitenste puntjes van het
favoriete ornament. Zo krijg je een klein bakje. Neem wat
hobbyverf om het ornamentje in je
favoriete herfstkleur te schilderen. In ons
voorbeeld hebben we roomwit genomen.
Pak wat porselein en kleur het lichtjes voor met oker kleurpoeder.
Rol het mooi dun uit en pons een heleboel blaadjes. (12-15 stuks).
Met de nervenmal mooi van nerfjes voorzien en afdusten met een
donkerder herfst-tint. Het is erg mooi om twee of zelfs drie
kleuren naast en over elkaar te gebruiken. Voorzichtig iets wrijven
met je penseel laat de kleurtjes in elkaar overvloeien. Laat de
blaadjes drogen op wat keukenpapier of een bierviltje. Je kunt
spelen met het drogen: Als je de blaadjes NIET draait, zal de
onderkant langzamer drogen dan de bovenkant en zo zal het blad
nog wat meer krom buigen.
Pak wat ongekleurde Vlinder Koud Porselein en rol hier een dunne
worm van. Snij deze in stukjes om de steeltjes voor je
paddenstoeltjes te maken.

Vliegenzwammetjes:
Maak met de rode kleursof wat Vlinder Porselein op kleur. Dit mag
best fel worden. Rol het uit tot ongeveer een millimeter dik. Met de
plunger steek je hier rondjes uit. Maak de randen mooi glad en laat
wat aandrogen. Met een penseel en wat witte verf maak je
stippen op de hoed. Lijm met Vlinder Porseleinlijm een steeltje
onder de hoed. Voor jonge vliegenzwammetjes maak je rode
balletjes met heel veel witte stippen. Druk er met je frillnaald
een gaatje in en lijm daar de steel in.
Champignons:
Deze maak je van ongekleurd Vlinder Koud
porselein. Draai bolletjes van ongeveer 5-6mm doorsnee. Duw er
met de opboltool een kuiltje in. Lijm steeltjes in de
kuiltjes.
Witte zwammetjes:
Neem wat ongekleurd Vlinder Koud Porselein en maak
de hoed en steel volgens de werkbeschrijving van de
vliegenzwam. In plaats van stippen schilderen, dust je
de hoed met wat oker kleurpoeder.
Bruine paddenstoeltjes:
Kleur wat Vlinder Koud Porselein met bruine kleurstof voor. Niet
te donker. Rol uit tot ongeveer 1.5mm dikte. Steek rondjes uit.
Draai ze om en laat ze even aandrogen. Met de grote opboltool draai je rondjes
op het aangedroogde porselein, net zo lang tot er een mooie gevormde hoed
ontstaat. Lijm een steeltje onder de hoed.
Pak het ornament en doe een laagje Vlinder Porseleinlijm in het midden. Strooi er
de herfstblaadjes overheen en laat even drogen. Lijm nu de paddenstoeltjes
tussen en bovenop de blaadjes en klaar is je herfstbakje!
Veel plezier met Knutselen!
Mochten er nog vragen zijn, mag je altijd emailen naar laura@nalladris.nl
Kijk voor materialen eens in ons winkeltje op www.nalladris.com

