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Bij gebruik van de ballonnenclip voor kleine bloem!
(Deze heeft 5 gleuven en een kruis in het midden)



Nodig:

✓ 6 ballonnen van 13 cm (5 inch), 
waarvan 1 in een andere kleur

✓ Ballonnenclip voor kleine bloem

✓ Lintje of touwtje

✓ Ballonnenpompje 
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• Blaas de 5 ballonnen even groot op: circa 10 cm diameter

• Tip: teken een rondje in de gewenste diameter in een stuk karton. Snijd het 
rondje uit. Steek, voor het dichtknopen, elke ballon door het stuk karton heen. 
Als je zorgt dat elke ballon er net doorheen past, zijn ze allemaal even groot.

• Blaas de 6e ballon wat kleiner op. 

Dit wordt de hart van de bloem.
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2. Trek het lintje door het kruis van de clip
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1. Knoop het lintje om de 6e ballon

3. Knoop het lintje vast aan de clip

4. De ballon zit nu stevig vast aan de clip



Zorg dat je de 
ballonnen achter 
de knoop op de clip 
schuift.

Dan blijven de 
ballonnen goed op 
hun plek zitten.
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Trek de overige 5 ballonnen door de gleuven van de clip



Leg de bloem neer en duw eventueel de 

ballonnen goed op hun plek.

Veel plezier met het maken van 

je eigen ballondecoratie.
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Heb je een ballonnenclip met 6 gleuven en gaatjes? Dan heb je geen 
lintje nodig maar kun je de ballon in het midden ook door een gleuf 
doen

Voor een leuk effect gebruik je ballonnen met een print. Bijvoorbeeld 
polka dots, marmer, zebra print, etc. Doe dan de middelste ballon wel in 
een effen kleur voor het contrast.

Deze bloem wordt circa 25 cm breed. Vind je dat te klein? Maak dan een 
bloem met 12 inch (30 cm) ballonnen. De instructie daarvoor staat op 
www.slingerwinkel.nl/ Ballon-clip-voor-bloem-te-maken

Je kunt ook een bloem met 11 ballonnen maken. Zie de instructie op 
www.slingerwinkel.nl/Ballon-clip-voor-bloem-te-maken

Nog enkele tips:
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