Wat gaan we maken? Een mobile om op te hangen.

Wat heb je nodig?
Voor de mobile:
Twee stokjes of lange
satéprikkers
Wol of touw
Voor de wolken:
Papier of karton
Verf/ stift of potlood
Eventueel watten
Eventueel strijkkraaltjes
Eventueel perforator

Maak eerst de stokjes aan elkaar door ze te kruisen en in het midden goed aan elkaar vast te zetten
met touw of wol. Bind aan het eind van elk stokje, én in het midden van het kruisje een stukje wol of
touw van ongeveer 30 cm. Nu hangen er als je de stokjes vasthoudt, 5 touwtjes naar beneden.
In het midden van de gekruiste stokjes bind je ook een stukje touw van ongeveer 30 centimeter
(hiermee hang je de mobile later op)
Nu kun je aan de wolken gaan beginnen. Hoe wil jij de wolken maken? Als je papier of karton gebruikt,
teken je eerst 4 wolken en knipt ze uit. Daarna kun je ze met witte verf, wol of watten extra mooi
maken. (Op de foto bovenaan zie je voorbeelden)
Misschien heb je wel strijkkraaltjes. Dan kan je ook een wolk van
strijkkraaltjes maken. Daar kan je dan dit patroon voor gebruiken:
Of misschien heb je wel een ander leuk idee. We zijn heel benieuwd!
Maak vier wolken, allemaal hetzelfde of juist allemaal anders. Dat
mag je zelf weten.

Als laatste print je de tekst, die jullie moeten leren uit. Je mag hem ook zelf mooi overschrijven of
vragen of iemand anders hem voor je overschrijft.
Tot slot: Maak in de wolken en in de tekst een gaatje. Hang op elke
hoek een wolk en in het midden van je mobile de tekst. Nu kun je
de mobile op gaan hangen.
Succes!

En het geschiedde als
Hij hen zegende, dat
Hij van hen scheidde,
en werd opgenomen in
de hemel.

