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14 Houten ijsstokjes

Bison Alleslijm
1 Melkpak
Waterbestendige acrylverf

Een prikpen of (stanley) mesje

Diverse items om te versieren 
(die redelijk tegen regen kunnen)

Stiften

2 Houten wasknijpers

Dik draad (rolletje)

Een schaar

Bison Glitter Glue

Vandaag knutselen wij een 
vogelhuisje!

Maar wat heb je hiervoor nodig?

Leg alle materialen klaar. Maak eerst het melkpak van binnen goed schoon en 
droog af. Wanneer er een schenktuit op het melkpak 
zit moet deze met een mesje verwijderd worden.

Snij of prik aan de voorkant van het melkpak een 
opening uit waar een vogeltje doorheen kan.

Geef het melkpak een leuke kleur met watervaste 
acrylverf en laat het goed drogen.

Smeer het onderste gedeelte van het melkpak in 
met Bison Alleslijm en wikkel het draad rondom het 
melkpak. 

Versier 14 houten ijsstokjes met stift en Bison 
Glitter Glue.

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

Vogelhuisje
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STAPPENPLAN



...en weer door met de volgende stappen!
Vogelhuisje

Het dak maak je door de versierde ijsstokjes met Bison 
Alleslijm op de schuine kanten van het melkpak te 
lijmen. TIP: Plak tijdelijk een plakbandje over de 
ijsstokjes heen totdat het goed droog is.

Verwijder het knijpmechanisme van de houten 
wasknijpers en versier deze met stift en Bison Glitter 
Glue.

Maak met een mesje een spleet onder de ingang 
van het vogelhuisje, waar de wasknijper precies 
inpast en steek de houten wasknijper hierin. 

Versier het vogelhuisje met de versieringen die je 
beschikbaar hebt.
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Lijm 2 versierde houten onderdelen van een 
wasknijper op het bovenste opstaande randje van het 
melkpak met Bison Alleslijm. De 2 overgebleven 
houten onderdelen plak je tegen elkaar aan met Bison 
Alleslijm.

Maak 2 gaten aan de zijkanten van het 
vogelhuisje en trek er een touw doorheen, knoop 
daarna de 2 uiteinden van het touw aan elkaar 
vast.
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Tadaaaa!
Vul het vogelhuisje met
wat lekkers voor vogels en
hang hem buiten ergens op
een mooie plek op. 
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