
EEN GLAS-IN-LOOD RAAM MAKEN
Wil je een glas-in-lood raam maken? Volg dan de stappen van onderstaand stappenplan.

1. Print het model van de Heilige Geest duif of vlinder uit. Pak stevig karton, snijmat, scherp mesje, schaar, plakband, 
    vliegerpapier of glas-in-lood papier, lijm, touw, zwarte viltstift.
2. Plak het model van de Heilige Geest duif of vlinder op stevig karton op.
3. Snijd/knip alle witte vlakken uit de Heilige Geest duif of vlinder.
4. Werk alle witte snijresten bij met een zwarte viltstift.
5. Plak aan de achterkant vliegerpapier of glas-in-lood papier vast met plakband. Gebruik daarbij verschillende kleuren.
6. Knip de Heilige Geest duif of vlinder uit en maak met jouw schaar een gaatje in het lijf.
7. Maak een touwtje vast aan de de Heilige Geest duif of vlinder.
8. Hang de de Heilige Geest duif of vlinder op voor het raam.
Succes!

Op blz. 2 staat een stap-voor-stap 
uitleg van deze knutsel.

Vijftig dagen na Pasen vieren we Pink-
steren (de leerlingen van Jezus ont-
vangen de Heilige Geest). Misschien 
is het mooi om rondom deze dag jouw 
eigen glas-in-lood raam van een Heilige 
Geest duif te maken of een vlinder.
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1. Leg alle materialen 
    klaar.

2. Plak de Heilige
    Geest duif en/of
    vlinder op stevig
    karton.

3. Snijd/knip de witte 
    vlakken uit de Heilige
    Geest duif en/of vlinder.

4. Werk alle witte snij-
    resten bij met een 
    zwarte viltstift.

6. Doe dit tot alle witte
    vlakken beplakt zijn.
    Gebruik verschillende
    kleuren voor effect.

5. Plak aan de achter-
    kant vliegerpapier of
    glas-in-lood papier
    vast met plakband.

7. Knip de Heilige
    Geest duif en/of
    vlinder uit.

8. Maak een gaatje in
    de Heilige Geest duif 
    en/of vlinder.

9. Maak een touwtje
    vast aan de Heilige
    Geest duif en/of
    vlinder.

10. Hang de Heilige
      Geest duif en/of
      vlinder voor het 
      raam op.


