Madese NatuurVrienden
Knutselproject – Regenboogspin
Hieronder staat een foto van de onderkant van een hele dikke kruisspin voor een leuk
uurtje kleuren en knutselen.
1. Druk de A4-pagina af op een printer en leg er een A4-velletje overtrekpapier
bovenop.
2. Kleur met zoveel mogelijk verschillende kleurpotloden of kleurstiften de vakjes
van de 8 poten en het lijf van je eigen vrolijk gekleurde regenboogspin.
Misschien is het ook wel leuk om met een dun zwart potlood of een dunne
zwarte stift eerst de omtrekken van de spin over te trekken, zodat je makkelijker
kan inkleuren, maar ook de omtrekken van de spin straks nog beter ziet.

3. Kleur natuurlijk ook alle letters van het woord 'Regenboogspin' met vrolijke kleuren.
Nu het kleuren klaar is gaan we nog even knutselen om er een leuke hanger van te maken
die we aan een draadje voor het raam kunnen hangen, zodat het licht mooi door het
gekleurde overtrekpapier schijnt.
4. Druk de laatste A4-pagina van dit document af op de printer en knip met een schaar
de hele rechthoek van deze overtrekmal eruit.
Je houdt dan een A4-pagina over met randen van ongeveer 2 centimeter rondom,
die we gebruiken als overtrekmal voor de hanger die we gaan maken van karton.
5. Pak nu 2 gekleurde A4-pagina's van karton of wat dikker A4-papier, leg daar de
overtrekmal op en teken dan de rechthoek die je eruit hebt geknipt over op de
velletjes karton.
6. Knip nu uit de 2 velletjes karton weer de erop getekende rechthoek, zodat je de
kartonnen randen voor de hanger overhoudt.
7. Pak nu een plakstift of wat lijm en smeer beide kartonnen doorkijklijstjes aan slechts
een (1) kant in.
8. Plak nu je overtrekpapier netjes strak tussen de twee kartonnen doorkijklijstjes en je
hebt een stevige hanger met je regenboogspin.
9. Prik tot slot in het midden van de bovenrand een klein gaatje met een speld om
een draadje door te halen, zodat je de hanger voor het raam kan hangen en het
licht dus mooi door je regenboogspin heen kan schijnen.
Voor het gemak zijn ook een al overgetrokken spin en een ingekleurde spin bijgevoegd,
zodat ook kleine kinderen de regenboogspin makkelijk kunnen inkleuren en als voorbeeld
kunnen bekijken.
Veel kleur- en knutselplezier gewenst!

Regenboogspin

Overtrekmal
Knip dit binnenstuk eruit, voor het overtrekken op het karton van de hanger.

