
Knutselen met kinderen - bloemen van kartonnen borden

Creëer een bonte bloemenweide in de kinderkamer! 
Hoe doe je het? Met het Noris junior kleurpotlood en een paar gewone kartonnen borden. Met het kindvriendelijke

kleurpotlood kan het kamerraam worden omgetoverd in een creatieve bloemenweide. Met dit potlood kun je namelijk
op papier, karton én glas tekenen. En het mooiste is nog: je hoeft je bloemenweide niet eens water te geven!

25 MIN

Stap-voor-stapuitleg

https://www.staedtler.com/be/nl/


Teken met het Noris junior kleurpotlood een kleurig
patroon in het midden van het kartonnen bord. Je kunt
alles tekenen wat je leuk vindt, bijvoorbeeld cirkels,
punten of grappige gezichten.

1

Bedenk nu een mooie vorm voor de bloemblaadjes.
Maak van papier of karton een sjabloon van het
bloemblaadje en leg deze op gekleurd papier.

Teken de omtrek na met een potlood. Knip het
bloemblaadje uit met een schaar. Maak op deze manier
zoveel bloemblaadjes als je nodig hebt.
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Wanneer je de bloemblaadjes rond een kartonnen bord
kunt leggen zonder ruimte tussen de blaadjes, heb je
genoeg bloemblaadjes geknipt voor één bloem.

Plak de bloemblaadjes nu vast aan de rand van het
kartonnen bord.
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Wanneer je rondom het bord bloemblaadjes hebt
aangebracht, is je bloem klaar. Nu kun je met het Noris
junior kleurpotlood stelen voor de bloemen, een weiland,
kleurige vlinders en de zon op je raam tekenen.

Plak de bloemen boven de bloemstengels op het raam
vast met plakband en je creatieve bloemenweide is
klaar!

Tip: De ruit kan heel eenvoudig weer worden
schoongemaakt. Spuit gewoon glasreiniger op het
schilderij en veeg het weg met keukenpapier.
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

Noris  junior 140 3 in 1 kleurpotlood - Kartonnen etui bevat 18 kleurpotloden
in geassorteerde kleuren en speciale slijper

140 C18 1

Noris  120 Grafietpotlood - Single HB 120-2 1

Anderen kochten ook:

Pritt plakstift, gekleurd papier, papieren borden, plakband

®

®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kleuren-en-knutselen/kleurpotloden/noris-junior-140-noris-junior-3-in-1-kleurpotlood-140-c18/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/potloden/noris-120-potlood-m120/

