leuke surprises:
knutselen met afval
Surprise stress? Niet nodig, want de Afvaljuf heeft twee hele leuke surprises voor je bedacht.
Gemaakt van afval dat iedereen gewoon in huis heeft. Een wc-rolletje, melkpak of plastic
bekertje afval? Voor jouw surprise niet! Knutsel je mee?

Idee 1: tube

1
Nodig: WC-en keukenrollen, doppen, alleslijm, een velletje
papier, nietmachine, schaar, verf en kwast.

3
Stop je cadeautje in de tube en niet deze met de
nietmachine aan de open kant dicht.

2
Trek de rol om (binnenste rondje) en knip iets groter uit (buitenste rondje). Knip in, vouw om, plak vast (met de hoekjes
aan de binnenkant). Nu zit één kant van de tube dicht.

4
Verf de tube en plak als de verf droog is de dop erop.
Extra leuk: Bedenk een bijzondere naam voor de inhoud
van jouw tube. Wat dacht je van een gekke crème die
wensen laat uitkomen?

Idee 2: koptelefoon

1
Nodig: 2 plastic bakjes van snoeptomaatjes of pudding
(afhankelijk van de grootte van je cadeautje), een melk/
sappak, schaar/mes, plakband, oude kranten, papier
mache lijm*
* maak je gemakkelijk zelf met 1 kopje bloem, 2 kopjes
water en wat zout. En dan natuurlijk goed mengen.

3
Pak de papier mache lijm of maak deze met 1 kop bloem,
2 kopjes water en een klein beetje zout. Meng goed in een
kom. Smeer de krant in met lijm en plak vast. Herhaal dit
meerdere keren. Laat 24 uur drogen.

2
Knip of snij de onder- en bovenkant van je melkpak af.
Knip het pak vervolgens open en in twee stukken. Vouw
de twee stukken dubbel en plak ze aan elkaar vast met
plakband. Zodat het een lange strook wordt. Dit is de
hoofdband van de koptelefoon. Buig de strook een beetje
rond. Maak een snee aan de bovenkant in één van de
bakjes (1 speaker), duw de strook er doorheen en maak
de strook met plakband vast. Doe dit ook aan de andere
kant met het tweede bakje. Vergeet niet het cadeautje in
een van de bakjes te stoppen!

4
Verf de koptelefoon en klaar is Kees!

