Maak een grappig bij- vormig vogelvoerhuisje!
Van (gebruikte) verfblikken kun je een decoratief bijen en/of
lieveheersbeestjes voerhuisje maken.

Aanwijzingen
1. Verwijder het handvat van het blik met een tang.
2. Boor 2 klein gaatjes in de zijkant van elk blik. Een bij de bovenkant en
een bij de onderkant. Deze gaatjes zijn er om later het ijzerdraadje in
te stoppen zodat je het huisje kunt ophangen. (Zie stap 10)
3. Verf of spuit de blikken helemaal zwart. Ook de boven- en onderkant.
Neem ook een deuvel en maak die ook zwart. Dat wordt het stokje
waarop de vogels kunnen gaan zitten. Laat het geheel drogen.
4. Knip 4 stukken ijzerdraad of elektriciteitdraad en buig die in cirkels om
de vleugels te vormen. Knip dan 4 stukjes vliegengaas of horgaas even
groot als de cirkels van ijzerdraad.
5. Lijm het gaas voorzichtig aan de ijzerdraad cirkels en laat de vleugels
drogen.
6. Om een bijen voerhuis te maken kun je met schildersplakband strepen
afplakken op het blik die zwart moet blijven. Ook kun je voor het
lieveheersbeestje rondjes van plakband maken, die de zwarte stippen
gaan afdekken. Vervolgens kun je het bijen blik met gele verf spuiten
of verven en het lieveheersbeestje met rode verf. Als de verf droog is

kun je het plakband er weer afhalen en heb je de zwarte strepen of
stippen.
7. Knip een groot gat in het midden van het deksel.
8. Lijm stalen ringen ( carrosserieringen) boven het gat als ogen en laat
het even drogen zodat ze goed vastzitten.
9. Maak met een priem een gat onder het grote gat in de deksel. En druk
daar de deuvel of het stokje in.
10. Steek het ijzerdraad van de vleugels in de gaten waar eerst het
handvat van het blik zat. Neem een ander stukje ijzerdraad en stop dat
in de gaatjes die je in stap 2 hebt gemaakt. Buig het aan de
binnenzijde van het blik om, zodat het er niet meer uit kan schieten.
Hieraan kun je het voerhuisje ophangen. Doe als laatste het deksel op
het blik. En klaar is het voerhuisje.

