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1.

knip de drie stroken uit (niet per ongeluk de plakstrook eraf knippen!)
Zie hieronder: de rode lijnen zijn de kniplijnen

2.

Gebruik een perforator om de twee aangegeven gaatjes te prikken.
Zie hieronder: de rode stippen zijn de perforatiegaatjes

tip: verwijder de achterkant van een perforator en houd deze
op zijn kop; zo kun je heel goed zien of het perforatiegaatje
precies op de juiste plek komt
3.

Versier de zes zandlopervormen eventueel met tangle-patronen
Zie hieronder: de zandlopervormen zijn rood weergegeven:
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4.

Ga met een embossingpen (of een dunne breinaald!) over de
(hieronder rood aangegeven) zijboogjes om deze in te deuken.
Tip: controleer na je eerste boogje of je hard genoeg hebt gedrukt:
als het goed is moet je de deuk aan de achterkant kunnen zien.

5.

Buig de boogjes stuk voor stuk allemaal even goed naar binnen,
en dan weer terug naar buiten. De strookjes zijn nu weer plat,
maar de boogjes zijn allemaal goed “opgewarmd” voor straks 😉
Tip: de uiterste puntjes van de boogjes zijn beter naar binnen te
buigen wanneer je de strook zelf daarbij gelijktijdig ook een beetje
rondgebogen vasthoudt:

6.

Vouw nu twee van de drie stroken met plakband in een rondje
(de derde nog even niet):

Tip: doe het plakband niet alleen aan de bedrukte zijde van het rondje
maar gebruik twee stukjes plakband die je beide over de rand naar
achteren vouwt. Even om het hoekje plakken dus.
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7.

Schuif het ene rondje overdwars in het andere rondje:

8.

Frummel nu het derde (nog niet vastgeplakte) strookje op de
hieronder afgebeelde wijze (van twee verschillende kanten gezien)
tussen die twee in elkaar geschoven rondjes door

9.

Plak vervolgens ook het derde strookje dicht met plakband.
Je bal bestaat nu uit drie (losjes) in elkaar geschakelde rondjes:
eentje in elke richting (echt 3D dus)

10. Draai nu de drie afzonderlijke rondjes stuk voor stuk zo , dat de
plakstroken (het plakband) uit beeld verdwijnen. Dat is even flink
wrikken en frummelen, maar uiteindelijk zie je overal alleen nog
de boogjes.
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11. Buig dán stuk voor stuk alle boogjes naar binnen zodat de bal zich
rondom vanzelf “vastzet”.

(Tip: voor je een boogje naar binnen buigt wel even zorgen dat je
het complete boogje ziet. Niet buigen als het boogje links of rechts
nog een beetje onder de andere strook verstopt zit, dus net zo lang
wrikken tot je de hele boog in beeld hebt en dán pas ombuigen)
12. Lintje door het gaatje, en klaar is Kees 😊

Succes!!
Elles en Margot
Atelier de groene ballon
info@groeneballon.nl
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