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Gemodelleerde bosdieren

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Creall® Do & Dry boetseerklei 1000 g, wit 541788 1

Terracotta bloempotjes ca. ø 110 x 100 mm, 4 stuks 523021 1

Berkenschijven ca. 30-60 cm, ca. 250 g, naturel 723371 1

Houten stukken ca. ø 10-15 mm x 80 mm, ca. 50 0g, naturel 725362 1

Raffia 20 g, naturel 530497 1

Mos 20 g, groen 907520 1

Berkenstammetjes ca. ø 60-90 mm, ca. 150 mm hoog 726162 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Uitsteekvormen set ‘Ring’ ca. ø 29-112 mm, 14-delig 541375 1

Modelleer roller ca. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Creall® boetseerspatel set, 14-delig 494933 1 

OPITEC lijm 100 ml, transparant 301988 1 of

BOSCH lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1  

Benodigd gereedschap
Snijmat, bakpapier, afstandhouders (latjes), roller, modelleer houtjes, uitsteekvorm cirkel, bak/
schaal voor water, puntig mes, schaar, lijmpistool met toebehoren

Handleiding
S004K001
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Een kleiplaat van ca. 6 mm dik uitrollen. U kunt met een beetje water de 
klei smeuïger maken. Dit verbetert het plakken van de klei.

Met de cirkel uitsteekvorm de kop van de uil en de ogen uitsteken. Voor de 
oren een deel van de cirkel (kop) afsnijden.

De snavel uitsnijden , ogen en snavel op de klei leggen.

De contouren met een modelleer mes maken. De klaargemaakte uilenkop 
op een terracotta potje drukken. Vooraf de pot een beetje nat maken zodat 
de klei beter hecht. Het geheel aan de lucht laten drogen voor ca. 1-2 da-
gen. Mocht het niet goed blijven plakken dan kan met lijm (na het drogen) 
de klei alsnog gefixeerd worden.

De ogen bewerken (zie foto).

De uil met houten schijven beplakken. Houten stukken met de raffia 
vastbinden, met mos decoreren, onder de terracotta pot leggen en 
fixeren. Indien gewenst, houten stukken en uilenpotje op een berkenstam  
plaatsen.
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Creall® Do & Dry boetseerklei 1000 g, terracotta 541777 1

Terracotta bloempotjes ca. ø 90 x 80 mm, 10 stuks 523032 1

Terracotta bloempotjes ca. ø 70 x 60 mm, 10 stuks 534170 1

Berkenschijven ca. 80-120 cm, 10 stuks 723441 1

Berkenschijven ca. 10-30 cm, 100 stuks 700634 1

Berkenstammetjes ca. ø 80-110 mm, ca. 200 mm hoog 726173 1

Mocht u nog meer bosdieren willen maken, dan heeft u onderstaand 
materiaal nodig:

Deze handleiding kunt u ook voor de andere dieren gebruiken. i.p.v. de uit-
steekvorm ring snijdt u uit de kleiplaat, met een puntig mes, de diervorm uit.
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Veel plezier en succes gewenst!
Het Opitec-Creatiefteam


