
LED theelichtje

Bison Glitter Glue
18 Wc-rollen 

Stevig zwart papier

Potlood

Strook stof
Watten 

Witte keukenrol 
(zonder opdruk)
Zwart, oranje en 
gekleurd papier

Een stok/tak en wat 
kleine takjes 

Stukje touw 

2 Wiebelogen 

Schaar

Versieringen

Bison Alleslijm

Vandaag knutselen wij een 
Sneeuwpoplampje voor kerst!

Maar wat heb je hiervoor nodig?

Leg alle materialen klaar. Smeer 17 wc-rollen in met Bison Alleslijm en plak 
om 16 wc-rollen keukenrol. Om 1 wc-rol plak je 
zwart papier.

Stop 15 witte wc-rollen aan 1 zijde helemaal vol 
met watten.

Smeer de witte wc-rol zonder watten in met Bison 
Alleslijm en plak 6 andere witte wc-rollen hier 
rondom aan vast. Dit is het hoofd van de 
sneeuwpop. Knoop er tijdelijk een touwtje omheen 
om goed te laten drogen.  

Leg 3 witte wc-rollen op tafel en smeer de 
bovenkant rondom goed in met Bison Alleslijm. Plak 
nu 4 witte wc-rollen hier bovenop. Smeer dan de 
middelste 2 witte wc-rollen aan de bovenkant 
rondom in met Bison Alleslijm en plak daar 2 witte 
wc-rollen bovenop. Nu heb je het lijf van de 
sneeuwpop gemaakt. 

De zwarte wc-rol is nu nog over. Deze is voor de 
hoed. Vul de bovenkant van de hoed met een 
propje zwart papier en trek met een potlood 
een kommetje of beker om op stevig zwart 
papier en knip dit uit.

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

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

Knip in de wc-rol voor het hoedje aan de onderkant 
wat knipjes (max. 1cm) en vouw deze naar buiten. 
Smeer de knipjes in met Bison Alleslijm en plak op 
de cirkel van stap 6. Lijm daarna de hoed met Bison 
Alleslijm op het hoofd van de sneeuwpop.

Trek het lichtje om met potlood op oranje papier en 
knip uit. In het midden van het oranje rondje knip je 
een kruisje. Breng wat Bison Alleslijm aan op het 
oranje rondje en plak deze op de bovenkant van het 
lichtje. De vlam komt nu door het kruisje heen. Stop 
het lampje in de middelste wc-rol van het hoofd van 
de sneeuwpop. Dit is de neus.

Maak de bezem door aan de bovenkant van de 
langere stok/tak de kleine takjes vast te binden 
met touw. Maak met een schaar een gaatje in de 
buitenste wc-rol van het lijfje en stop hier de 
bezem in.

Lijm nu met Bison Alleslijm het hoofd op het lijf en 
knoop met een stuk stof de sjaal om. 
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Trek de onderkant van de overgebleven wc-rol 2x op 
zwart papier met een potlood om en knip de 2 rondjes 
uit. Plak op de zwarte rondjes met Bison Alleslijm de 
wiebelogen op. Aan de achterkant van de zwarte 
rondjes breng je daarna wat Bison Alleslijm aan en plak 
je deze op de watten van de wc-rollen rechts en links 
van de neus van de sneeuwpop.

Maak de sneeuwpop af door te versieren met  
Bison Glitter Glue,  Bison Alleslijm en de 
versieringen die je beschikbaar hebt en zet het 
lampje van de neus aan.

9

12
Tadaaaa!
Klaar is jouw 

sneeuwpoplampje
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