Een gratenvis maken is niet zo heel moeilijk en best leuk om te doen.
Wat heb je nodig voor een vis:
- gekleurd papier (kun je ook zelf maken van wit papier…)
- 2 satéstokjes of 2 papieren rietjes of twee dunne takjes
- schaar
- lijm
- potlood
- viltstift of wiebeloogjes
- geduld bij het stokjes op elkaar lijmen…
Eerst maak je de lange graat:
- één stokje of rietje knip of breek je in een paar kleinere stukjes. Dit zijn de dwarsgraten.
- die dwarsgraten plak je met lijm op het andere, nog niet geknipte stokje.
- de lange graat is nu al klaar! Wel goed laten drogen. Misschien nog wat extra lijm erover doen? De graten moeten
stevig vast zitten.
Kop en staart
- vouw een blaadje papier dubbel en teken hierop een kop en een staart. Dat kan zo:

maar je kunt ook zelf een vissenkop en vissenstaart bedenken.
- knip kop en staart uit. Als het goed is heb je dan 2 koppen en 2 staarten.
- je kunt de staart versieren met stiften of er iets opplakken, wel opletten dat de twee staarten straks op elkaar
worden geplakt
- op de kop teken je een oog met stift of je plakt er een wiebeloog op. Ook hier weer opletten aan welke kant je
tekent of plakt. Zometeen worden de koppen op elkaar geplakt.
- plak de twee koppen op elkaar en doe daar voorzichtig een eindstuk van de lange graat tussen. Aan de andere kant
van de graat plak je de staartstukken op elkaar. Even goed aandrukken, zodat het gratenstokje op z’n plaats blijft
zitten.
En klaar is de vis!
Heb je zin om nog een vis maar dan anders te maken? De gevlochten vis in dit filmpje is mooi:
https://www.youtube.com/watch?v=v7k2J9O10VY

Of met kleurpotloden, stiften, krijt (op de stoep?) een strepenvis
kleuren?

