Lieveheersbeestje op stelten
Hoe goed is jouw evenwichtsgevoel? Daar kom je snel achter met deze superleuke set stelten!
Organiseer een knutselnamiddagje met je vriendjes, waarbij iedereen zijn eigen stelten maakt en
met als klap op de vuurpijl: een heuse steltenrace!

Wat heb je nodig?
- Twee grote metalen blikken
- Rode metaalverf
- Roze metaalverf
- Zwarte metaalverf of alcoholstift
- 4 dunne ijzerdraadjes
- Stevig touw (vb wasdraad)
- Priem
- Hamer

Aan de slag!
Stap 1 – je blikken voorbereiden
Zorg dat je metalen blikken helemaal schoongemaakt zijn. Zijn ze OK? Maak dan in elk blik twee
gaatjes tegenover elkaar, waar je straks het touw doorheen steekt. Dit kan je makkelijk doen met
een stevige priem en een hamer. Wees heel voorzichtig of vraag desnoods mama of papa om
een handje te helpen.
Stap 2 – van blik tot lieveheersbeestje
Geef nu de blikken een rood kleurtje met verf en penseel of met een rode spuitbus. Als de verf
droog is, dan kan je onderaan het blik een gezichtje schilderen met roze metaalverf. Laat
opnieuw goed drogen. Op deze basis kan je nu je lieveheersbeestjes afwerken met zwarte verf of
alcoholstift. Teken ronde stippen op zijn rode lijfje en geef hem een grappig snuitje.
Stap 3 – sprietjes plakken
Maak nu de voelsprieten van 4 stukjes dunne ijzerdraad en kleef ze op de blikken (2 per blik)
Stap 4 – een stevige handgreep maken
Zo, je bent bijna klaar. Nu nog de handgrepen die ervoor zorgen dan je straks met je stelten kan
rondstappen. Zet de blikken op de grond en ga erop staan. Vraag dan aan mama of papa om de
twee touwen dubbel zo lang te maken als de afstand tussen de gaatjes in het blik en jouw hand.
Stop dan elk uiteinde van het touw door een gaatje en maak een stevige knoop aan de
binnenkant van het blik. Doe dit voor elk blik en je bent klaar… oefenen maar!

