
In het pakket: 
 

Grote kraal 
Pakje Vlinder Koud Porselein 
Nerfvormer Hortensia 
Kleurpoeders in geel, groen,  

en rood 
Potje parelmoerglans 
Hartjes uitsteker 
Stukjes draad 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verder nog handig: 
Uitrolmat 
Uitrolstok 
Frillnaald of cocktailprikkers 
Opbolpennen 
Porselein Lijm of Tacky Glue 
Schaartje 
Mesje 
Penseel, rode verf 
 
 
Zo maak je het: 
 
Schilder de kraal vrolijk rood en laat drogen. 
Maak een heel klein beetje gele porselein aan. Maak kleine balletjes en rol die uit 
tot een langwerpig stukje. Doop een stukje bloemendraad in porseleinlijm en 
steek het in het gele wormpje. Maak er vijf. 



 
Maak een nieuw beetje porselein goed rood. Rol mooi dun uit en steek er vijf 
hartjes uit 

.  
Leg deze hartjes midden in de nerfvormer en druk de andere helft van de 
nerfvormer er stevig op.  

 
Met een tipje porseleinlijm wordt het hardje rond het steeltje, vlak onder het 
gele hartje gelijmd. Laat drogen. Om een mooie parelmoerglans te krijgen wordt 
na het drogen met een zacht penseel voorzichtig wat parelmoerglans op het blad 
aangebracht. Let op: Een heel klein beetje is al voldoende! 

 



Maak zo vijf bloemen. 
 
Voor de blaadjes wordt een beetje porselein flink groen gemaakt. Dun uitrollen 
en weer hartjes uitsteken. Leg de uitgestoken hartjes onder een dopje om 
vroegtijdig drogen te voorkomen. 
 
Even prutsen: Als je het blaadje stevig tussen duim en wijsvinger van je 
linkerhand houdt, kun je met een draaiende beweging het steeltje, voorzien van 
een tipje porseleinlijm er IN duwen. (Demonstraties op alle beurzen waar we de 
porselein bij ons hebben!) 

 
Leg het blaadje, met het steeltje er in, middenin de nerfvormer en maak er met 
de andere helft van de nerfvormer mooie nerfjes in. 
 

 
Vouw met een tangetje het steeltje om een hoekje en laat drogen. 

Ook deze blaadjes kunnen met een heel klein 
beetje parelmoerglans bewerkt worden. 
 
Duw een beetje oude porselein in het gat van de kraal (eventueel uitboren!) en 
schik een mooi boeketje. 



Klaar!  
 
 
 
 
Heel veel plezier gewenst met het maken van deze workshop! 
 
Complete pakketten zijn te verkrijgen in de webwinkel van Nalladris op 
www.nalladris.com 
 
 
 
 
 

http://www.nalladris.com/

