
De herfst gaat altijd weer snel voorbij. En wij? We trotseren de naderende kou van de winter maar 
we brengen de herfst nog even in huis. De Duitse blogmoeder Fusselmama kwam bij haar laatste 
boswandeling oop dit leuke idee van een herfstmobiel en heeft voor ons alle stappen op een rijtje 
gezet. 

STAP 1
Zoek mooie kastanjes, eikels, bladeren en takken in het bos en laat deze goed drogen. 
Bladeren drogen ook goed in dikke boeken. 

STAP 2
Knip of zaag de takken af op de gewenste lengte. De langste en meest stevige tak gebruik je 
voor het bovenste niveau, de rest van de takken moet ongeveer de helft in lengte worden. 

Voor het maken van de herfstmobiel heb je het volgende nodig: 

• Nylondraad
• Kleine oogjes met schroef
• A3 of A4 lamineermachine
• Lamineerhoezen
• Kleurrijke kralen 

• Schaar
• 6 kastanjes
• 4 dennenappels
• 4 grote en 4 kleinere bladeren
• 4 dunne, stevige takken
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STAP 3
Schroef de oogjes voorzichtig in de kastanjes en dennenappels, aan de boven- en onderkant. 
Lamineer de gedroogde bladeren en laat ze even afkoelen voordat je de vorm uitknipt. Prik een 
klein gaatje aan de boven- en onderkant van het gelamineerde blad. 

STAP 4
"Nu kun je de mobiel in elkaar zetten. Begin met de bovenste tak. Bind een lange nylon draad aan 
beide uiteinden van de mobiel, hiermee kun je hem straks ergens aan ophangen, let hierbij goed 
op de balans. Rijg een lange snoer van kastanjes, kralen, dennenappels en bladeren met de nylon 
draden en hang deze in het midden van de tak. 

Hang de kortere takken nu met draad aan de uiteinden van de lange tak en versier deze ook weer 
met twee kortere snoeren van herfstmaterialen. Begin telkens in het midden van elke tak met een 
nieuw gedeelte van de mobiel en maak deze zo groot als je wilt. 

Je kunt het geheel met gedroogde bloemen versieren of de takken in een felle kleur schilderen. 
Laat je fantasie de vrije loop! "

Tips voor het lamineren: 
Wanneer u de bladeren na het lamineren in de juiste vorm uitknipt, behoud dan een kleine 
rand rondom het blad. Op die manier laat de lamineerhoes niet los. Let op! Knip de 
lamineerhoes nooit in een vorm voordat u deze lamineert, altijd pas achteraf! 
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