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Bril 2

Knip een bril en poten uit dik 
papier. Rondjes omtrekken op dun 
papier. Inkleuren en uitknippen.

Schuif de rondjes in de sleufjes en 
duw de wc-rollen zachtjes in de 
bril. Maak ze vast met plakband.

Maak poten en bril aan elkaar 
vast. Knip tot halverwege sleufjes 
in 2 wc-rollen.

Versier de bril bijvoorbeeld met 
sterretjes.

stapstap

stap

stap

260 min
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Pinguïn

Teken op een stuk zwart papier de jas en 
de hoedrand en knip ze uit.

Gebruik geel papier voor de voeten en de 
snavel. De pinguïn heeft 3 grote tenen en 
een brede snavel.

Maak de pinguïn af met een mooie 
groene strik.

Knip een rode voor de kop en een 
groene voor de hoge hoed. Plak de 
tenen aan de onderkant van een blauwe wc-rol. 

Schuif nu een opgerold 
vel papier in de 
blauwe 
wc-rol en 
stapel de rode 
kop, de 
zwarte 
hoedrand en 
de groene hoge hoed op elkaar.
Geef de pinguïn zijn jas en plak hem vast 
aan de achterkant van het blauwe lichaam.

Maak 2 ogen van een stuk wit papier met 
blauwe pupillen en plak ze op de kop.

1 x rood
1 x groen
1 x blauw 30 min

stap

stap

stap

stap

Pinguïn

Teken op een stuk zwart papier de jas en 
de hoedrand en knip ze uit.

Gebruik geel papier voor de voeten en de 
snavel. De pinguïn heeft 3 grote tenen en 
een brede snavel.

Maak de pinguïn af met een mooie 
groene strik.

Knip een rode voor de kop en een 
groene voor de hoge hoed. Plak de 
tenen aan de onderkant van een blauwe wc-rol. 

Schuif nu een opgerold 
vel papier in de 
blauwe 
wc-rol en 
stapel de rode 
kop, de 
zwarte 
hoedrand en 
de groene hoge hoed op elkaar.
Geef de pinguïn zijn jas en plak hem vast 
aan de achterkant van het blauwe lichaam.

Maak 2 ogen van een stuk wit papier met 
blauwe pupillen en plak ze op de kop.

1 x rood
1 x groen
1 x blauw 30 min

stap

stap

stap

stap

- knutselen met toiletrollen -

Pinguïn

Teken op een stuk zwart papier de jas en 
de hoedrand en knip ze uit.

Gebruik geel papier voor de voeten en de 
snavel. De pinguïn heeft 3 grote tenen en 
een brede snavel.

Maak de pinguïn af met een mooie 
groene strik.

Knip een rode voor de kop en een 
groene voor de hoge hoed. Plak de 
tenen aan de onderkant van een blauwe wc-rol. 

Schuif nu een opgerold 
vel papier in de 
blauwe 
wc-rol en 
stapel de rode 
kop, de 
zwarte 
hoedrand en 
de groene hoge hoed op elkaar.
Geef de pinguïn zijn jas en plak hem vast 
aan de achterkant van het blauwe lichaam.

Maak 2 ogen van een stuk wit papier met 
blauwe pupillen en plak ze op de kop.

1 x rood
1 x groen
1 x blauw 30 min

stap

stap

stap

stap



© 2015knutsel mee        op ilmar.tv!

Spaceship 10

Knip vleugels uit een vel papier. 
Knip de neus van je spaceship 
uit een wc-rol.

Maak gestapelde wc-rollen 
aan elkaar vast met paperclips.

Gebruik opgerold papier om wc-
rollen met elkaar te verbinden. 
Maak de wc-rollen aan de 
buitenkant aan elkaar vast 
met lijm.   

Knip uit gekleurd papier vette 
vlammen die uit je motor schieten.

stapstap

stap stap

1060 min
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Hond

Neem nu de andere 
helft van de blauwe 
wc-rol en knip hem in de lengte 
door. Gebruik dit stuk voor de oren en de 
staart. Knip de staart lekker dun en rond 
de oren af aan het uiteinde.

Bevestig de kop aan het 
lichaam van de hond met  
een splitpen. Plak als laatste 
zijn staart vast aan het eind 
van zijn lichaam en klaar is 
je hond.

Knip 2 ogen uit een vel wit papier en vergeet zijn 
pupillen niet. Plak de ogen op de kop.

Neem een rode wc-rol voor de kop en 
plak daar de tong en oren op vast.

Knip uit een rood stuk papier zijn tong. 
Knip een ronding aan het eind.

Gebruik voor de snuffelneus 
    een zwarte pluche bol.

Pak een blauwe wc-rol en knip hem door de helft.

Neem vervolgens een van de 2 halve 
    stukken en knip deze in 4 gelijke delen. 

2 x rood
1 x blauw 30 min
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