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

!
Warning

!

Verf
1 Ophanghaakje

Bison Glitter Glue
Canvasdoek
3x Zelfklevende haakjes

Gekleurd papier

Touw

Kwast

2 wasknijpers
Theezeefje met ketting

2 Wiebeloogjes

Diverse versieringen

Gekleurd lint
Chenille draad

Bison Alleslijm

Vandaag knutselen wij een 
sleutelrekje voor Vaderdag!

Maar wat heb je hiervoor nodig?

Leg alle materialen klaar! Verf het gehele doek in 1 kleur, vergeet hierbij niet 
de randen mee te nemen. Laat goed drogen!

Versier de wasknijpers met stift, verf en/of Bison 
Glitter Glue.

Knip 2x een stuk lint af die net zo breed is als het 
lijstje. Breng wat Bison Alleslijm aan op de linten en 
lijm deze aan de onder- en bovenkant van het lijstje.

Knip uit gekleurd papier een gezicht, een snor, mond 
en 2 oren en wenkbrauwen uit. Knip een chenille 
draad in een aantal stukken.

Lijm met Bison Alleslijm de stukjes chenille 
draad aan de bovenkant van het gezicht vast. 
Dit is het haar. Daarna breng je aan de kant 
waar je het haar gelijmd hebt Bison Alleslijm 
aan en plak je het gezicht op het canvas.

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

Vaderdag sleutelrekje
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STAPPENPLAN



...en weer door met de volgende stappen!
Vaderdag sleutelrekje

Lijm dan met Bison Alleslijm de wiebeloogjes, snor, 
mond, oren en wenkbrauwen op het gezicht. Een 
haakje plak je op als neus.

Voor de bril gebruiken we het theezeefje. Klap deze 
open en knip 2 stukjes touw af van ongeveer 30cm. 
Knoop de stukjes touw aan beide uiteinden van het 
zeefje vast. 

Trek de 2 touwtjes door de gaatjes van het 
canvasdoek en knoop de 2 touwtjes aan de 
achterkant van het doek stevig aan elkaar vast. 

Lijm nu met Bison Alleslijm de overgebleven 
wasknijpers en de haakjes op het canvas. Hieraan 
kunnen de notities en sleutels opgehangen 
worden. Plak het ophanghaakje aan de 
achterkant van het doek.
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Voor het bevestigen van de bril maak je met een schaar 
2 gaatjes in het doek aan de buitenkant van de ogen.

Versier het doek met Bison Alleslijm en de 
versieringen die je beschikbaar hebt en gebruik 
Bison Glitter Glue voor een extra sparkelend effect. 
TIP: Bevestig een leuke foto van jou en je vader in 
1 van de wasknijpers.
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Tadaaaa!           
Veel plezier 
met geven!


	Bison Kids Stappenplan Vaderdag voorkant.pdf
	Bison Kids Stappenplan Vaderdag achterkant.pdf

