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Gezellig sfeertje voor bijna geen geld.

OLDSKOOL LAMPIONS
Vergeet jij ook altijd hoe je die dingen ook alweer vouwt? 
Geen stress, hier is je spiekbriefje.

• vel papier of oude krant

• zijdepapier
• schaar
• knutsellijm
• penseel
• 1 glazen bokaal (zonder deksel)
• 1 theelichtje

HOEDJE VAN PAPIER
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Vouw het papier 
dubbel in de lengte 
en vouw het weer 
open.

Vouw het dan in de 
andere richting dubbel, 
maar vouw het nu niet 
meer open. Leg het 
dubbelgevouwen vel 
papier voor je, met de 
opening naar je toe.

Smeer een stuk van de bokaal in met 
lijm en plak er enkele snippers 
zijdepapier tegen. Druk goed vast. 
Het geeft niet als de lijm daarbij over 
het papier komt, dat droogt weer op. 
Laat de stukjes overlappen als je de 
bokaal volledig wilt bedekken. 
Je kunt de papiertjes kriskras door 
elkaar plakken, of netjes in rijen of in 
een figuur.

Ga verder tot je hele bokaal beplakt is met 
zijdepapier en laat goed drogen. Zet er 
een theelichtje in en maak het gezellig.

Knip vierkante 
of rechthoekige 
snippers uit het 
zijdepapier. 
Maak je lampi-
ons voor een 
themafeestje, 
gebruik dan 
zijdepapier in 
bijpassende 
kleuren.

Vouw de bovenste 
hoeken naar binnen, 
tegen de vouwlijn 
die je in stap 1 
maakte.

Draai het papier om 
en vouw ook hier de 
onderste strook 
naar boven.

Plooi de onderste 
strook open, over 
de driehoeken.

2
2

3

3

1

1

4

5
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Mèèèh, ga je met mij naar de wèèèèèi?

TAARTSCHAAPJES

• kleine taartpapiertjes
• zwart tekenpapier 
   (en andere kleuren)
• plakoogjes
• lijm
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Voor een zzzzalig vrolijke tafel!

BLIJE BIJTJES

VOOR 1 BIJTJE
• 1 toiletrolletje
• schaar 
• gele verf en penseel
• zwart stiftje
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Knip uit het 
zwarte 
tekenpapier 
een schapen-
kop.

Plak daarop 
twee oogjes 
en plak de 
kop op het 
taartpapier.

Knip twee zwarte 
rechthoeken uit voor 
de poten (ja, een 
schaap heeft er vier, 
maar de twee andere 
zitten verstopt) en plak 
ze aan de achterkant 
van het taartpapier.

Plak het schaapje op een blad 
papier en vul zo de hele wei.

• 1 wattenbolletje
• 1 satéprikker
• 1 zwarte pijpenrager
• lijm

TIP!
Zin om een hele bijenkorf te maken? Plak dan een heleboel honingraten aan elkaar.

Knip een stuk van 
ongeveer 2 centimeter 
van het toiletrolletje. 
Verf het vanbinnen en 
vanbuiten geel. 

Verf ook het 
wattenbolletje 
geel. Laat 
goed drogen.

Teken de 
zwarte 
strepen en 
een gezichtje 
op de bij.

Prik met de satéprikker in het 
wattenbolletje (waar het gaatje 
al zat) door naar de andere kant.

Knip twee 
korte stukjes 
van de pijpen-
rager, vouw ze 
tot een lus en 
steek er een in 
elk gaatje voor 
de vleugels.

Plak de bij op de 
‘honingraat’ en 
schuif er voorzichtig 
een servet door.

Duw er op zes gelijke 
punten een plooitje in, 
zodat je een honingraat 
krijgt.
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Vuistje voor kunstwerken die zó aan je muur kunnen!

MONDRIAAN MET TAPE

• stevig, wit papier of
   canvasdoek
• rode, blauwe, gele en
   zwarte verf en penseel
• zwarte stift
• schilders- of washitape
   (niet te breed)
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Plak de tape in strakke lijnen 
op je doek of papier en verdeel 
het zo in vakken. Zoek eventu-
eel voorbeelden van de echte 
Mondriaan ter inspiratie.

Beslis welke vakken je rood, 
geel, blauw, zwart of wit 
maakt. Voor jonge kinderen 
kun je een stipje in de juiste 
kleur in elk vak zetten om het 
wat eenvoudiger te maken. 
Kleur alle vlakken in.

Laat de verf helemaal drogen 
en haal dan voorzichtig de 
tape weg.

Ga met een 
zwarte stift of 
zwarte verf 
over de 
vrijgekomen 
lijnen.
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Met zo’n coole wandelstok wordt zelfs de flauwste stapper 
superstoer!

STOERE WANDELSTOK

• stevige wandelstok
• touw of wol
• verf en penseel
• evt. extra versiering
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• veel herfstbladeren 
   (bv. van de esdoorn)
• kartonnen bordje
• kleurpotloden, wasco’s 
   of verf
• zwarte stift
• lijm
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Voor deze leeuw hoef je niet bang te zijn. Aaibaarheidsfactor 10!

HERFSTIGE LEEUW

Schilder (delen van) je stok in 
frisse kleuren.

1
1
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Wikkel hier en daar een stukje 
touw of wol rond je stok.

Hup, het bos in!

Pimp je wandel-
stok eventueel 
met extra 
accessoires, 
zoals een 
gevonden 
dennenappel of 
veren.

TIP!
Een leuke (maar moeilijkere) variant is de leeuw met bewegende ogen. Knip hiervoor 
de rondjes van de ogen uit het bord. Teken dan oogjes op een lange strook papier en 
plak de strook aan de achterkant van het bord. Maak de strook niet helemaal vast, zo 
kun je de oogjes heen en weer laten bewegen als je aan het strookje trekt. 

Kleur het kartonnen 
bordje in leeuwenkleuren 
(geel, oranje, bruin…). 
Teken daarop een 
gezichtje met de stift.

Plak de herfstbladeren 
rondom het bord, zodat 
je echte leeuwenmanen 
krijgt!


