
De mooiste vis van de zee

Je kent vast wel het verhaal van de mooiste vis van de zee. Hij is trots en ijdel en 
daardoor heeft hij geen enkele vriend. Pas als hij een van zijn mooie schubben weg-
geeft - en later nog meer - vinden ze hem aardig en merkt hij dat het belangrijker is 
om vrienden te hebben dan om de mooiste te zijn!

Vandaag ga jij een mooie vis maken. Je leert daarbij een techniek die een zilver-
smid ook gebruikt. Dat noemen we ciseleren. Door met een hamertje op het zilver 
te slaan dat om een vorm(pons) heen zit kan een heel fijne vorm in het zilver worden 
gemaakt. Jij gaat dit nadoen met een wattenstaafje. En je gaat ook met draad wer-
ken! We zien graag je mooie vis terug op Facebook of Instagram. Als je de #mooi-
steviszilvermuseum erbij zet, gaan wij ‘m zeker liken. Doe dit in overleg en samen 
met een volwassene. Heel veel plezier!

Wil je meer weten?

Kijk dan dit filmpje over ciseleren: 
https://youtu.be/Ye6P8nAFDz8

Boeken:
Mooiste vis van de zee
https://www.vierwindstreken.com/home.php?cat=293&sort=orderby&sort_directi-
on=0&page=2

Mooiste vis van de zee



Zilvervis

Wat heb je nodig?

Schoenendoos Potlood Lijm Schaar Katoenen garen

Aluminiumfolie Stiften Wattenstaafjes IJsstokje

Instructies
1. Print de kleurplaat met de vissen uit.
2. Plak de kleurplaat op het karton en knip beide vissen uit.
3. Leg de vissen met de neuzen naar elkaar en teken een oog, mond, en de lijnen   
 op beide vissen met potlood en knip de mond er vast uit.
4. Ga met de lijm over de potloodlijnen en plak het katoenen garen over de lijm 
 lijnen en laat het even drogen.
5. Leg een stuk aluminiumfolie over de vis en wrijf het voorzichtig vanuit het 
 midden over de lijnen.
6. Met een wattenstaafje kun je goed langs de lijntjes van het draad wrijven.
7. Vouw de overige folie om de rand naar achter en plak het vast.
8. Plak de vissen met de achterzijden aan elkaar met het ijslollystokje ertussen.
9. Kleur je Zilvervis mooi in met viltstiften.

Kleurplaat




