Natuur, knutselen en kerst
Vetbollen maken

Dit heb je nodig
•
Vast frituurvet (of kokosvet)
•
Vogelzaad
•
Vormpjes: je kunt koekvormpjes gebruiken maar ook kopjes, lege melkpakken, eierdozen of zelfs
uitgeperste sinaasappelhelften
•
Stukjes touw
•
Een pan
Zo maak je het
Smelt het frituurvet voorzichtig in een pan. Wacht tot alles gesmolten is en haal de pan van het vuur. Voeg nu
voorzichtig vogelzaad toe. De mengverhouding is 1:1. Je hebt dus net zoveel frituurvet nodig als vogelzaad.
Heb je het goed gemengd? Vul dan je vormpjes met het mengsel. Het mengsel wordt het snelst weer hard in
een koude omgeving.
Heb je je vetbol in een melkpak, kopje, sinaasappelschil of eierdoos gemaakt? Dan kun je deze zo buiten
hangen.
Tip voor de koekvormpjes: leg de vormpjes op een met bakpapier beklede bakplaat. Daar krijg je de
vormpjes straks makkelijk weer af. Giet je mengsel nu voorzichtig in de vormpjes en leg er steeds een touwtje
in zodat je jouw creaties straks makkelijk op kunt hangen. Het koekvormpje kun je makkelijk verwijderen
door ‘m héél even onder de warme kraan te houden.
Bron: Natuurmonumenten

Stenen verven

Zo maak je het
Ga samen buiten stenen zoeken. En schilder er je eigen kerstboom, kerstman of sneeuwpop op. Lekker verven
met glitterverf kan natuurlijk ook. Extra feestelijk!

Kersthangertjes maken van zoutdeeg

Dit heb je nodig:
•
Bloem
•
Zout
•
Water

•
•
•

Figuurtjes
Deegroller
Verf

Zo maak je het
Voor het maken van het zoutdeeg gebruik je één cup zout, één cup bloem en een halve cup water. Zolang je
de verhouding één zout, één bloem en half water gebruikt, gaat het altijd goed.
Tijd om de vormpjes te maken. Klaar? Leg ze op een bakplaat met bakpapier en bak ze twee uur lang, op 120
graden in de oven. Nadat ze uit de oven komen en zijn afgekoeld kan het verven beginnen.
TIP: wil je de hangertjes in de kerstboom hangen? Vergeet dan niet om er alvast een gaatje in te maken,
voordat je de figuurtjes in de oven doet.

Je eigen sneeuwbol maken

Dit heb je nodig:
•
Glazen pot met deksel
•
Mooie natuurvondsten

•
•
•

Lijmpistool
Bio glitter
Water

Zo maak je het:
Ga buiten eerst op zoek naar mooie dingen uit de natuur. Zoek bijvoorbeeld dennen- of hulsttakjes en kleine
dennenappels. Vergeet de kleuren niet. Hoe meer kleur, hoe vrolijker je bol wordt.
Plak vervolgens in de deksel van je potje een aantal van je natuurvondsten. Wees niet te zuinig met de lijm, het
moet echt goed vastzitten. Let op dat alles nog in het potje past als je hem dicht draait. Laat de lijm goed
drogen. Strooi nu de bio glitter in het glazen potje en vul het potje tot bijna aan de rand met water. Draai
voorzichtig de deksel erop en kijk of er misschien nog een beetje water bij moet zodat je geen luchtbellen
krijgt. Draai hem om, even schudden en je sneeuwbol is klaar!
Bekijk hier het filmpje van OERRR: https://youtu.be/j8O__wmlsDU
Bron: Natuurmonumenten

