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Knutselen met ‘n boek
Lente Bloesem
Gebruik een oud, afgedankt boek als creatieve speeltuin…
dat is Boekselen! In een boek kun je woorden zoeken, gedichten vinden, tekenen en nog veel meer. Maar knutselen
met oude boekpagina’s biedt ook volop mogelijkheden.
Het effect van de gedrukte letters op deze bloesem is heel
sfeervol.
Zoek een paar kale takken en versier ze met lentebloesem.
Wat heb je daarvoor nodig?
•
•
•
•
•
•

Ca. 12 boekpagina’s voor ongeveer 20 bloemen
Klein stukje karton
Schaar
Plakband of papiertape
Dun ijzerdraad
Bloementape (bloemisterijtape)

1.

Neem de twee bloemblad vormen (zie achterzijde
van dit werkblad) over op het karton en knip ze uit.

2.

Gebruik de aldus verkregen sjablonen om de vormen
over te trekken op boekpapier. Positioneer zo veel
mogelijk blaadjes op het papier en knip ze uit. Dat
kan eventueel met drie velletjes tegelijk.

3.

Krul de bloemblaadjes aan twee zijden om door het
papier een klein stukje rond een dun stokje te wikkelen, bijvoorbeeld een eetstokje.

4.

Vouw de steel van ieder bloemblad op de aangegeven plaats dubbel.

5.

Tape twee bloemblaadjes bij het steeltje tegen
elkaar, en dan de derde ertegenaan. Zo krijg je een
halve bloem.

6.

Experimenteer met andere aantallen. Je kunt ook
het kleine blaadje in het grotere vouwen. Zo krijg je
verschillende soorten bloesem.

7.

Neem twee halve bloemen en zet die met een stukje
ijzerdraad vast op de tak.

8.

Werk ieder steeltje netjes af door er bloementape
omheen te wikkelen.

Variatie: spuit of schilder de boekpagina’s eerst aan beide
zijden in een toepasselijke, transparante kleur. Na afloop
spuiten kan ook, dat geeft een nonchalanter effect. Mail /
Facebook / Tweet je me een fotootje van het resultaat?
Vind ik leuk!
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