
ZIE JE EEN WARNING TEKEN? VRAAG DAN 
EEN VOLWASSENE OM JE TE HELPEN! Warning

!
Warning

!

Touw

2 wc rollen

Schaar 

Stof
Gekleurd karton

Liniaal

Dun gouddraad
2 mini pompoms
Chenilledraad
Bison Stic
Bison Alleslijm

Wol

1 Kurk
Oogwimpers

Perforator (gaatjesmaker)
2 wiebeloogjes

4 plastic doppen
Aardappelmesje

3 rietjes
2 extra lange satéprikkers

Knutsel een (marionetten)
paardje voor Dierendag!

Maar wat heb je hiervoor nodig?

Leg de materialen klaar. Knip van 1 wc-rol 1/3 stuk af en bewaar de rest. Knip voor beide overgebleven wc-rollen lapjes stof 
op maat uit. Smeer de wc-rollen in met Bison 
Alleslijm en rol de wc-rollen in de stof. Druk de stof 
overal goed aan!

Knip 2 oren uit papier. Deze lijm je met Bison Stic 
vast aan de binnenkant van het kleine rolletje, deze 
is bestemd voor het hoofd.

Knip voor de ogen 2 rondjes uit karton en lijm met 
Bison Stic op elk uitgeknipt rondje een wiebeloogje. 
Daarna lijm je de ogen met Bison Alleslijm op het 
hoofd. Lijm de wimpers boven de ogen met Bison 
Alleslijm vast. 

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

Marionetten Paardje
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STAPPENPLAN



...en weer door met de volgende stappen!

... en door naar de laatste stappen!

Marionetten Paardje

Lijm met Bison Alleslijm 2 mini pompons op het uiteinde 
van het hoofd vast, dit zijn de neusgaten.

Maak 2 gaatjes met een perforator, 1 tussen de ogen 
en 1 recht daaronder. Dit gaatje is voor de nek. TIP: 
Als je geen perforator hebt, maak de gaatjes dan met 
een punt van een schaar

Maak de staart door wol om een kartonnen kaart te 
winden. Knoop er een touwtje omheen en knip de 
wol aan één kant los. 

Steek een lang stuk touw (ongeveer 50 cm) door 
het achterste gaatje van de grote wc-rol en maak 
aan de binnenkant van de wc-rol een knoopje. 
Aan dit knoopje knoop je ook de staart vast. 
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Voor de benen prik je met de perforator 4 gaatjes aan 
1 kant van het grotere wc-rolletje. Daarna prik je ook 
een gaatje aan beide eindes aan de andere kant van 
de wc-rol. Deze zijn bestemd voor het ophangen en de 
nek. TIP: Als je geen perforator hebt, maak de 
gaatjes dan met een punt van een schaar.

Voor de benen knip je eerst 3 rietjes in kleinere stukjes. Daarna maak je een gaatje 
in de 4 plastic doppen. Rijg het touw door 2 gaatjes aan de onderkant van de wc-rol.  
Aan het touw wat nu onder de wc-rol loshangt rijg je een aantal stukjes rietje en als 
laatste de plastic dop. Aan de onderkant van de dop maak je meerdere knopen 
zodat de dop niet van het touwtje af valt. Deze stappen herhaal je nogmaals voor 
de andere 2 benen. De benen moeten ongeveer 10 cm worden. 
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...en weer door met de volgende stappen!
Marionetten Paardje

Maak de nek door een kurk met een aardappel- 
schilmesje in 3 schijfjes te snijden. In het midden van de 
schijfjes maak je een gaatje met een schaar.

Steek touw door het voorste gaatje van het lijf en 
maak aan de binnenkant van de wc-rol een knoopje. 
Rijg aan de bovenkant van de wc-rol de schijfjes kurk 
en steek het touw dan door het onderste gaatje van 
het hoofd. Aan de binnenkant van de wc-rol maak je 
weer een knoopje.

Steek een stuk touw (ongeveer 45 cm) in het 
gaatje tussen de ogen en maak aan de binnenkant 
weer een knoopje. Knoop het touw wat aan het 
lijfje hangt aan de ene kant van de satéprikker en 
het touwtje van het hoofd aan de andere kant van 
de satéprikker.

Knoop aan beide voorvoeten een dun gouden 
draadje (ongeveer 75 cm) en knoop deze vast 
aan beide kanten van de andere satéprikker. 
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Maak met 2 extra lange satéprikkers een kruis en 
maak deze in het midden vast door er een touwtje 
omheen te knopen waar je ook nog een lusje in 
legt. Draai voor de stevigheid in het midden de 
chenilledraad eromheen.
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Tadaaaa!
spelen maar!
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