Thema

7.5

Lente

Hippe kippen
Ze vallen op en zijn heel hip en noemen zichzelf ‘hippe
ippe kip’.
Wat heb je nodig?
 krantenpapier
 papierplakband
 ijzerdraad
 zijdepapier
 vloeibare lijm
 vilt
 wiebeloogjes

Werkwijze
Maak twee proppen van krantenpapier, de
ene wat groter dan de andere. Maak de twee
proppen boven op elkaar vast met de papierplakband.
Maak van ijzerdraad twee pootjes. Doe dit door
telkens aan het uiteinde van één stukje ijzerdraad lussen te vormen. Plak deze poten met de
papierplakband vast aan de onderzijde van de
grootste bol. Zoek het evenwicht van de figuur,
zodat deze blijft staan.
Wikkel de bollen helemaal in met de papierplakband.
Scheur kleine stukjes zijdepapier. Doe vloeibare
lijm op de figuur. Ga hier nogmaals over met de
vloeibare lijm. Werk de figuur helemaal af. Laat drogen.
Knip uit een stukje vilt een ruitvormige figuur. Plak deze op de snoet.
Bevestig ook de wiebeloogjes boven de bek. Je hippe kip is klaar!

Variant: Je kunt dit principe op allerlei diertjes toepassen. Maak
op deze wijze ook eens beertjes of poezen…
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8.10

Zomer

In mijn zwerfauto
Ho ho ho! Op reis met de zwerfauto!
Wat heb je nodig?
 schoenendoos
 schaar
 snijmes + snijmatje
 lat
 vloeibare lijm

 waterverf
 penselen
 restjes stof
 tijdschriften
 lijmstift

Werkwijze
Verwijder het deksel, maar bewaar dit voor het maken van de meubeltjes.
Teken op de bodem van de schoenendoos, ongeveer in het midden, een rechthoek die ongeveer 10 cm
lange en 5 cm korte zijde heeft. Snijd deze voorzichtig uit met het snijmes op de snijmat. Dit is het raam.
Knip 1 korte zijde in tweeën en knip in één keer nog 5 cm verder op de bodem van de doos. Knip dit
deel los. Dit is het raam van de chauffeur.
Schilder de buitenzijde van de doos in een tof kleurtje en laat drogen. Schilder daarna de wielen op de
juiste plaats. Laat opnieuw drogen.
Verzamel intussen uit een tijdschrift stroken papier met een leuke print. Wanneer de doos droog is, plak
je deze stroken met de lijmstift naast elkaar in de doos. Dit is het behangpapier van je zwerfauto.
Maak nu de meubeltjes! Gebruik het deksel en eventueel andere restjes karton om een tafeltje te lijmen,
een stoel, een stuur, een bed, een kastje, een laddertje voor het bed,… gebruik je fantasie en bevestig
alles goed aan elkaar met de vloeibare lijm. Als alles stevig
vast zit, schilder je de meubeltjes in de gepaste kleur. Laat
drogen.
Werk de meubels verder af. Hier werd zilverpapier gebruikt
als handvatten van het kastje en een kurk als stoelsteun. Bevestig de meubels met behulp van de vloeibare lijm.
Knip vervolgens uit de restjes stof gordijntjes, een dekentje
voor op bed en een kussentje voor de chauffeur. Plaats alles waar het hoort en plaats nog wat bloempjes. Klaar voor
vertrek!
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