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Potlood
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Printable Halloween

Touw

Plakband

Schaar

2 Zwarte Chenilledraden

Bison Alleslijm

Vandaag knutselen wij een 
halloween lichtkastjel!

Maar wat heb je hiervoor nodig?

Download het ontwerp van Halloween en print uit. 
Leg alle materialen klaar!

Meng de blauwe, zwarte en witte verf en verf 
hiermee de binnenkant van de doos zodat er een 
mooie donkere lucht ontstaat. De buitenkant van de 
doos verf je zwart. Laat goed drogen.

Knip de figuren uit het ontwerp en lijm met Bison 
Alleslijm de maan, de sterren en eventueel een 
vleermuis aan de bovenkant van de lucht. Versier 
de lucht met (blauwe) Bison Glitter Glue.

Meet met een liniaal de breedte van de doos op. Op het zwarte papier teken je nu met potlood een 
aantal huisjes, houd hiervoor de lengte aan die je in 
stap 4 hebt opgemeten. Hou er rekening mee dat 
de huisjes niet even hoog zijn als de doos. Anders 
zie je de lucht niet meer. Aan beide kanten van de 
huisjes hou je 5cm extra papier over. Knip de huisjes, 
inclusief de extra 5cm aan beide kanten, uit.

Teken op de huisjes met witte stift ramen, 
deuren, baksteentjes en spinnenwebben.

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

Halloween lichtkastje
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STAPPENPLAN



...en weer door met de volgende stappen!
Halloween lichtkastje

Prik de raampjes van de huizen uit met een prikpen 
en plak aan de achterkant met Bison Stic stukken 
geel of oranje vliegerpapier.

Bevestig nu de huisjes op de doos door de zijkanten 
van de zwarte huisjes om de doos heen te vouwen en 
vast te plakken met Bison Alleslijm.

Voor de spinnen gebruik je de uitgeknipte lijfjes 
van het ontwerp. Knip de chenilledraden in 3 
stukken en plak deze met plakband op de 
achterkant van de spin vast zodat de pootjes aan 
beide kanten uitsteken. 

Knip 2 stukjes touw af en bevestig deze met 
plakband aan de achterkant van de 2 spinnen. 
Maak 2 kleine knipjes aan de bovenkant van de 
doos, daar trek je de 2 touwtjes doorheen zodat 
de spinnen blijven hangen.
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Lijm de uitgeknipte spoken en vleermuizen van 
het ontwerp aan de voorkant op de huisjes met 
Bison Alleslijm.

Plaats de lampjes in de doos en zet ze aan.
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12 Tadaaaa!
Griezelen maar!
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