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Knutselen met Wc-rollen

Zwarte Piet
Plak gekleurd papier om het WC rolletje. Maak voor het hoofd een propje van toiletpapier en wikkel
daar een zwart lapje stof omheen en trek dit strak met een elastiekje of een draadje. Plak het
hoofdje bovenop het rolletje en plak er met wit katoen oogjes op en teken daar twee zwarte stipjes
in met stift. Plak zwarte draadjes wol op het hoofd als haar. Maak van wit papier een kraag en plak
op het lijfje streepjes gekleurd papier en plak er 3 rondjes op als knoopjes.
Vlinder
Plak met tape twee wc-rolletjes op elkaar en plak er gekleurd papier omheen. Maak voor het hoofd
een propje van toiletpapier en wikkel daar een vrolijk gekleurd lapje stof omheen en trek dit strak
met een elastiekje of een draadje. Plak het hoofdje bovenop het rolletje (lijfje van de vlinder).
Teken er met een watervaste stift een gezichtje op.
Knip uit stevig gekleurd papier de vleugels en plak ze op de achterkant van het rolletje (lijfje van
de vlinder).
Maak voelsprieten van pijpenragers of van soepele wattenstaafjes, die je een kleurtje geeft door ze
in gekleurde inkt te dopen en goed te laten drogen.
Verrekijker
Plak om twee wc-rolletjes ieder gekleurd papier.
Knip 1 wc-rol open. Knip deze open wc-rol in twee korte stukjes en rol deze iets strakker op, zodat
je twee kleine rolletjes krijgt. Plak dit vast met tape en plak om deze kleine rolletjes gekleurd
papier.
Plak de twee kleine rolletjes zo op de twee grote wc-rollen dat het een verrekijker wordt.
Trein
Plak voor de wielen om twee wc-rolletjes zwart papier.
Plak twee wc-rollen aan elkaar en omplak deze in zijn geheel met rood papier.
Knip 1 wc rol open, buig deze een beetje open en omplak deze “halve maan” met rood papier.
Neem een stuk karton (bodem) in de juiste maat voor de trein. Plak de twee rode rollen er aan de
voorkant op en daartegenaan de “halve maan”. Plak de zwarte rollen vast aan de onderzijde
(wielen).
Plak er in een andere kleur o.a. raampjes op.
Paddenstoel
Knip een wc-rol aan de bovenkant en de onderkant een paar keer in. Vouw de geknipte stukken
uit, zodat je zowel aan de boven- als de onderkant een strook krijgt waar je iets op kunt plakken.
Knip uit rood stevig papier een cirkel. Knip de cirkel in en schuif de beide zijden over elkaar zodat
je een hoedje krijgt. Plak het hoedje vast op de wc-rol. Plak de onderkant van de wc-rol vast op
het stuk karton of stevig groen papier. Omwikkel de stam van de paddenstoel met wit papier. Maak
met watten of witte rondjes de stippen op de hoed van de paddenstoel.

BRON: Ook, jonge gezinnen

