Materialen:
Kraal 20mm
Nal-LED Standaard
Vlinder Koud Porselein
Kleurstofjes groen en oranje
Esdoornbladponsje
Nervenmal
Penseel
Frillnaald
Porseleinlijm (Tacky gaat ook)
Bloemendraad
Scalpel

Zo maak je het:
Haal het lampje uit de verpakking en rijg het door de grote kraal. Laat het snoer
van het grote naar het kleine gat toe gaan, dan klemt het lampje vanzelf vast
binnenin.

Maak een beetje porselein licht oranje met kleurstof. Maak er een worm van en
leg deze rond de kraal. Werk dit vervolgens glad om de kraal heen en zorg er
voor dat er aan de zijkanten meer porselein komt dan aan de boven en onderkant.

Maak een beetje groene porselein aan. Twee derde daarvan gebruik je om er een
klein kegeltje mee te maken. Met een beetje porseleinlijm zet je deze vast
bovenop de pompoen.

Met de frillnaald maak je nu eerst de dikke voren in de pompoen. Let er op, niet
de naald over de porselein heen trekken als een pen, maar de hele lengte van de
frillnaald gebruiken en in een boog langs de pompoen duwen. (als je de naald
gebruikt als een pen krijg je rafels)
Maak eerst rondom een hele rij diepe voren, daarna tussen de diepe voren
steeds een ondiepe voor.

Met een grote kwast breng je nu los kleurpoeder aan over de hele pompoen, ook
over het groene bovenstukje. Doe dit boven een blaadje of kommetje, zodat
overgebleven poeder weer terug in het potje kan. Dit nakleuren noemen we
“dusten”. Dit zorgt er voor dat het eindresultaat mooi mat wordt, in plaats van
glanzend plastic-achtig. (Vergelijk met het afpoederen van een gezichts-makeup)

Voor de blaadjes rollen we het overgebleven groene porselein mooi dun uit. Pons
(liefst in verschillende maten) een aantal blaadjes uit. Nerf ze in de nervenmal,
dust ze af met oranje en duw ze in hun uiteindelijke vorm met de frillnaald.

Draai twee of drie stukjes bloemendraad om het puntje van je frillnaald om
krulletjes te maken.
Met een beetje porseleinlijm worden krulletjes in de pompoen vastgestoken. De
blaadjes worden er op en tussen vastgelijmd.
Laat de pompoen nu minstens een uurtje aandrogen.

Zodra de pompoen wat aangedroogd is kan met een scherp mesje (scalpel!) het
leukste werkje beginnen… Kijk naar wat voorbeelden op het internet, of verzin
zelf een gezichtje.. Eventueel met potlood voortekenen en dan uitsnijden. Snij
tot op de kraal in het midden en haal de porselein voorzichtig weg.

En dan testen!
Heel veel plezier gewenst met deze workshop.
Mochten er nog vragen zijn, mag je altijd emailen naar sun@nalladris.nl
Kijk voor materialen eens in ons winkeltje op www.nalladris.com

