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iedereen wel in huis heeft.
Met wc-rolletjes, een paar vellen papier,
schaar, lijm én deze leuke knippatronen kun je
heel wat middagen knutselend doorbrengen.
Verzamel je knutselspullen bij elkaar en
haal je creativiteit uit de kast.
Het is tijd om te knippen en plakken!
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Basisbenodigdheden
Gekleurde viltstiften (7)
Voor het inkleuren of versieren van de dieren.

Kleine kartonnen rol (1)
Iedereen heeft ze in huis, die handige
grijze wc-rolletjes!
(hoogte 9,5 cm en 4 cm doorsnede)

Fijn rond penseel (8)
Ideaal om kleine figuurtjes te schilderen.

Grote kartonnen rol (2)
Bijvoorbeeld zo’n grijze koker van een
rol keukenpapier.
(hoogte 22,5 cm en 4,5 cm doorsnede)

Plat penseel van ongeveer 1 cm breed (9)
Perfect om snel grote vlakken in te kleuren.
Liniaal met maatverdeling en tekenpotlood
met een gummetje (10)
Om je knutsel uit te meten en de belangrijke
punten te markeren.

Dun grijs karton en golfkarton (3)
Dun grijs karton is te koop in de kantoorboekhandel. Maar je kunt ook de doos van de cornflakes of de koekjes gebruiken (je geeft de
bedrukte kant gewoon een leuk kleurtje). Dit
soort karton kun je goed knippen en is toch
stevig. Golfkarton of ribbelkarton vind je misschien bij het oud papier (bijvoorbeeld een
gebruikte verhuisdoos).

Schaar (11)
Om papier te knippen of inkepingen in de rollen te maken. Als het te moeilijk is, vraag je
gewoon of een volwassene je even helpt. Je
kunt ook een kartelschaar gebruiken, dan
krijg je een mooie zigzagrand aan het papier.

Gekleurd papier (4)
Om je dieren te versieren kun je het best een
stevig soort papier gebruiken (liefst 160
grams). Het hoeft niet effen te zijn, motiefjes
zijn ook leuk. Je kunt bijvoorbeeld cadeau-,
origami- of plakboekpapier gebruiken.

Wasknijpers (of paperclips) (12)
Om gelijmde onderdelen op hun plaats te
houden.
Verf (plakkaat- of acrylverf) (13)

Plakstift (5)
Een plakstift is ideaal om papier op karton te
plakken. Zorg wel dat er op het hele stuk
papier voldoende lijm zit, ook in de hoekjes.
Anders laat het weer los.

Wiebeloogjes (14)
In een zakje zitten vaak honderd oogjes, van
verschillende kleuren en afmetingen. Ze zijn te
koop bij de hobbywinkel. Je kunt ze rechtstreeks op het karton plakken.

Tube hobbylijm (6)
Deze lijm gebruik je om karton aan karton te
plakken. Gebruik niet te veel, anders krijg je
klodders. Dit soort lijm is veel sterker dan een
plakstift.

WAT JE NOG MEER NODIG HEBT:
- dun, transparant papier of overtrekpapier
- splitpennen van 19 mm. Zo maak je stukken
karton aan elkaar vast maar die kunnen dan
nog wel draaien.
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