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Benodigde materialen:

• Lege gebruikte afwasmiddelfles
• Lijm
• Schaar
• Hobbymes
• Kleurig papier of niet-geweven stof
• Blauwe verf (optioneel)
• 6 watten
• Wol

Snijd de fles iets korter
(indien nodig).

Verwijder het etiket van de fles 
en verf de fles (indien nodig).

Plak nu de watten erop om de 
neus en de poten te maken. 
Maak de wol aan het handvat 
vast om het haar te creëren.

Knip de ogen, oren en vleugels 
uit het papier/de stof en plak ze 
op de fles.

Klaar!



2 Zet de planten in de pvc-laarzen.

3 Maak er een paar met verschillende 
soorten planten en laarzen.

4 Spijker de laarzen vast op de pallet.

5 Klaar!

Geüpcyclede plantenpot

1 Benodigde materialen:

• Oude pallet
• Oude pvc-laarzen (Je kunt 

ook oude schoenen of laarzen 
gebruiken)

• Planten met aarde
• Hamer
• Spijkers
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Benodigde materialen:

• 1 grote kartonnen doos
• 1 hamburgerdoosje (apart boven-

en ondergedeelte)
• Schaar
• Lijm
• Hobbymes
• Plakband
• Rood papier
• Watten
• 2 cupcakevormpjes
• 2 flessendoppen

A.   Vouw de doos volledig open en 
knip een van de zijkanten eraf.

B.   Knip de doos (rode lijn) zoals op 
het plaatje.

C.   De uiteindelijke vorm moet op 
het voorbeeld lijken. Gebruik 
het overgebleven karton om de 
gekartelde rug te maken.

Vouw de doos zoals aangegeven 
met de pijlen.

Neem nu de hamburgerdoosjes om 
de ogen te maken.

Gebruik de cupcakevormpjes en de 
flessendoppen om de pupillen te 
maken.

Gebruik het rode papier om vuur te 
maken en de watten voor de rook.

Klaar!

Kartonnen dinosaurus
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Benodigde materialen:

• 2 lege toiletpapierrollen
• Lijm
• Hobbymes
• Schaar
• Touw/lint
• Plakband
• Pakpapier

Maak het plakband vast aan het 
pakpapier en wikkel het papier rond 
de twee lege toiletpapierrollen.

Gebruik de lijm om de twee rollen 
aan elkaar vast te maken.

Meet en knip een geschikte lengte 
van het touw/lint af. Lijm het touw/
lint op de toiletpapierrollen om een 
koord te maken dat je om je hals kunt 
hangen.

Voeg wat meer papier of decoraties 
toe om het zo kleurrijk mogelijk te 
maken.

Klaar!

Verrekijker


