Thema

1.2

Feest

Pipa pinata
Pipa pinata zit vol met zoet. Wie het wil, die slaatt bestt goed!
goed!
Wat heb je nodig?
 ballon
 krantenpapier
 behangerslijm
 gekleurd papier
 froezelpapier
 schaar
 vloeibare lijm

Werkwijze
Blaas de ballon op. Bereid de behangerslijm zoals is aangegeven op de verpakking. Beplak de ballon met stroken
krantenpapier die ingesmeerd zijn met behangerslijm.
Doe dit met je handen. Laat de knoop van de ballon vrij.
Leg meerdere lagen over elkaar, zodat je een stevige
vorm van krantenpapier krijgt na het drogen.
Bind een stuk touw rond de knoop van de ballon en
laat deze hangend drogen.
Knip repen froezelpapier af ter grootte van de omtrek
van de ballon. Neem de vloeibare lijm. Smeer de repen
froezelpapier hiermee in. Start aan de bolle kant van
de ballon en wikkel rondje per rondje de repen over
elkaar, zodat het middenstuk van het froezelpapier verdwijnt onder de volgende laag. Gebruik verschillende
kleuren, zo krijg je een vrolijk effect!
Knip uit gekleurd papier allerlei versieringen: de bek, de vleugels,
de ogen… Bevestig deze met lijm op de gewenste plaats. Uit restjes froezelpapier kun je nog een leuke staart maken!
Verwijder de ballon uit de afgewerkte pinata door de vrijgelaten
knoop van de ballon af te knippen. Vul hem via dit gat of via een
groot gat op zijn rug op met snoepjes en hij is klaar!
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Thema

1.5

Feest

Geschenkendoosje
Kleine muisjes, zij aan zij. Ze slapen op een doosje…
sje…
zit er iets in voor mij?
Wat heb je nodig?
 houten sigarenkistje of kartonnen doosje
 klei
 beetje water
 spatel en satéstokje
 acrylverf
 fijne verfborstels
 knutselvernis

Werkwijze
Neem een stukje klei en draai dit op een klein bolletje. Vervorm dit bolletje
vervolgens tot een druppel. Dit is het hoofd van de muis. Details (ogen,
mond,…) breng je aan met de punt van een satéstokje. Plaats op het hoofd
een muts van klei, eventueel oren en ook een bolletje op het tipje van de
neus. Gebruik een beetje water om de verschillende stukken klei goed aan
elkaar te bevestigen. Maak vervolgens van een plat stuk klei een hoofdkussen waarop je het hoofd vastlegt.
Herhaal deze stappen tot je genoeg muizenhoofden hebt om op de bovenzijde van het deksel te bevestigen.
Als alle hoofden naast elkaar liggen op het deksel, breng je in het midden van het deksel – per hoofd – een ovaalvormig bolletje klei aan. Dit
zijn de buikjes van de muizen.
Spreid nu over alle buikjes heen een lap klei. Let erop dat deze lap klei net
stopt onder de kinnen van de muisjes. Dit is de deken van het muizenbed.
Breng nu nog enkele details aan zoals voetjes die vanonder de deken
komen piepen, pootjes die de deken vasthouden of reliëf op de deken
(ruiten, strepen,…). Laat drogen aan de lucht.
Zodra de muizen gedroogd zijn, kun je ze schilderen. Gebruik een fijn
penseel en acrylverf. Laat drogen aan de lucht en vernis daarna het doosje
én de muizen om het geheel netjes af te werken.

Variant: Werk met een luciferdoosje en je krijgt minimuisjes!
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