
Vloeipapier

1 Doosje (zorg ervoor dat 
je cadeautje erin past)

Zwart papier
Diverse kleuren papier

Glitterpapier/karton

Bison Glitter Glue

2 Grote wiebelogen

Schaar
Bord

Wol (+/- 30cm)
Diverse items om te versieren

Bison Stic
Bison Alleslijm

Nietmachine
Potlood

Knutsel een eenhoorn surprise!

Maar wat heb je hiervoor nodig?

Verzamel alle benodigheden. Pak eerst je cadeautje mooi in en stop hem in het 
doosje. Stop er eventueel wat kranten bij om op te 
vullen. Lijm de doos dicht met Bison Alleslijm

Smeer de hele doos in met Bison Alleslijm en pak 
vervolgens de doos in met gekleurd papier.

Voor de snuit knip je uit het glitterpapier een cirkel 
op het formaat van het doosje. Knip de cirkel uit en 
knip daarna iets minder dan de helft eraf. Het 
grotere stuk van de cirkel wat overblijft plak je op 
de doos. Tip: Door een bord om te trekken met 
potlood krijg je een mooie cirkel. 

Knip 2 kleine cirkels uit gekleurd papier en lijm deze 
met Bison Alleslijm op het glitterpapier. Dit zijn de 
neusgaten.

...draai snel je blaadje om voor de volgende stappen!

Eenhoorn surprise
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...en weer door met de volgende stappen!

Ga snel naar de volgende pagina voor de volgende stappen!

Draai van glitterpapier een punthoorn. Smeer Bison 
Alleslijm op het stuk dat overlapt en druk stevig vast. 
Voor extra stevigheid knip je in het midden en aan de 
onderkant van de hoorn een nietje.

Eenhoorn surprise

Teken 2 wimpers op zwart papier, knip uit en lijm met 
Bison Alleslijm op het gezicht van de eenhoorn. 

Lijm daarna met Bison Alleslijm de wiebelogen aan de 
onderkant van de wimpers. Tip: Als je geen 
wiebelogen hebt, kan je ook 2 ogen uit zwart en wit 
papier knippen. 

Knip aan de onderkant van de punthoorn een 
aantal knipjes van ongeveer 1 cm en vouw naar 
buiten. Dan smeer je Bison Alleslijm aan de 
onderkant van deze knipjes en plak je de punthoorn 
op de bovenkant van de doos.

Knip 2 oren van gekleurd papier en 2 iets kleinere 
oren van een ander kleur papier. Lijm de kleine 
oren met Bison Stic op de grote oren.
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...en weer door met de volgende stappen!
Eenhoorn surprise

Vouw de onderkant van de oren een klein stukje 
dubbel. Waarna je het omgevouwde stukje insmeert 
met Bison Alleslijm en lijm de oren op de bovenkant van 
het hoofd.

Het haar maak je door het wol een aantal keer om je 
vingers te wikkelen. Het midden maak je vast door 
een klein stukje wol eromheen te knopen. Daarna knip 
je aan beide kanten de lussen los. Met Bison Alleslijm 
lijm je het haar bovenop het hoofd.

Knip 4 stukjes vloeipapier uit en maak hier roosjes 
van door het midden bij elkaar te pakken. De 
roosjes lijm je met Bison Alleslijm rondom de hoorn.

Maak de eenhoorn extra leuk door het te 
versieren met Bison Glitter Glue en andere 
versieringen.
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Tadaaaa...
Geven maar!
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