Fødselsdagstog dekorert
med hobbymaling samt tall
og dyr av Silk Clay
Lag det flotteste fødselsdagstogene, som vil
pynte på ethvert fødselsdagsbord.
Tretoget med tre vogner er malt med
hobbymaling. Dyr og tall er formet av Silk
Clay.
Det viktigste for barnet er ofte, hvilket
tall (år) han/hun fyller. Med Silk Clay kan du
forme tallet fra år til år og stille det opp på
frokostbordet.

Inspiration: 16080
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Start med å male striper på den ene
togvognen. For å finne bredden på
stripene skal du først måle vognens
lengde og bredde og dividere de med
det antallet striper, som du ønsker.

Mal de to resterende togvognene og
toget i ønsket bakgrunnsfarge med
hobbymaling, og la det tørke.
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Bruk den vedheftede pdf med
sjablonger, og tegn trekanter, buer og
ballonger etter sjablong på vognene, og
mal de.
Tilsett prikker, og tegn opp
ballonger med en svart tusj.

Form tall av Silk Clay.
1- og 2-tallet: Rull
to pølser, vri de sammen, og form tallet.
Rull en pølse til en holder, og sett i
bunnen av tallet. Pass det til i toget, og
legg det til tørk på bordet.
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Rull en kule gul Silk Clay til giraffens
hode, og form snuten. Prikk hull til øyne
og nesebor.
Du kan med fordel trekke
litt i Silk Clayen, før du ruller hode og
kroppen, så den blir glatt.
Form ører,
og sett de på hode. Form små, tynne
trekanter av pink Silk Clay, og sett de på
ørene.
Rull to små gule pølser til horn
og to små kuler i pink. De små kulene
settes på hornene. Form/rull etter.
Rull
små pink kuler, og trykk de flate til
giraffens pletter.

Rull gule pølser til armer og ben og fire
kuler i pink. Sett kulene på armer og ben.
Lag en strek på kulene, så de ligner
giraffens hode.
Rull en gul kule, som
trekkes/rulles til kroppen og
halsen.
Rull små kuler i pink, og trykk
de flate til giraffens pletter.
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Samle nå kroppen, og sett deretter på
giraffen i toget, og la den tørke.

Rull en blå kule Silk Clay til elefantens
hode, og trekk/form snabelen. Prikk to
små hull i snabelen.
Du kan med fordel
trekke litt i Silk Clayen, før du ruller hodet
og kroppen, så den blir mere glatt.
Rull to blå kuler, og trykk de flate til
ører. Rull deretter to mindre kuler i pink,
og trykk de flate, og sett over. Sett ørene
på hodet.
Rull en blå kule, som
trekkes/rulles til kroppen.
Rull blå
pølser til armer og ben. Form de tynnere i
den enden, som skal sitte på kroppen.
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Skabelon

Samle nå kroppen, hodet, armer og
ben.
Elefanten henger på kanten av
toget og kan med fordel henge og tørke
her.

Print sjablongen her.

