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DE HELIKOPTER

Neem een stuk smal, maar redelijk stevig papier en 
volg de richtljnen zoals je ziet op de tekening.
Geef een knip op de zwarte lijn. Op de stippellijnen 
moet je vouwen: de linkerkant naar links, de rech-
terkant naar rechts.

Laat je helikopter vallen. Als je er een paperclip on-
deraan aan vast hangt, draait hij nog mooier naar 
beneden.

DE SPRINKHAAN
Volg de instructies op de tekening: neem een vierkant stuk papier (een
beetje dikker dan gewoon papier). Plooi eerst het bovenste hoekje 
naar binnen. Plooi dan het vierkant in het midden naar binnen. Voor 
de vleugels plooi je dan elke helft weer naar buiten. Ten slotte vouw je 
elke vleugel weer gedeeltelijk naar binnen: zorg ervoor dat de vouw 
goed bovenaan in het hoekje begint, strijk het daar een beetje glad.
Geef de sprinkhaan aan weerszijden een pupil. Laat hem lekker rond-
springen door een tikje met je vinger op zijn bips te geven.

PS. Maak ook eens een baby-sprinkhaan! (Gebruik daarvoor een
kleiner vierkantje papier.)

Voor de volgende knutselopdrachten heb je amper iets nodig: 
papier en karton, een schaar en... vinnige vingers.

Veel papier-plezier!!
Een doe-pagina gemist? Je vindt ze allemaal terug op www.brusselnieuws.be/zazie
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DE OLIfANT
Knip eerst de afbeelding van de oli-
fant uit met een beetje achtergrond 
eromheen. Plak de afbeelding nadien 
op een stuk licht karton. Knip nu pas 
de cirkel uit waarop de olifant staat 
afgebeeld. Knip verder op de zwarte 
lijnen voor de oren en de slurf, of ge-
bruik een snijmes. De oren plooi je 
nadien een beetje naar binnen op de 
stippellijnen. De slurf kan je oprollen 
met een potlood of een pen. Rol niet 
te ver, stop ergens halverwege. Ten 
slotte: prik een gaatje bovenaan in 
de cirkel, trek er een touwtje door en 
hang het ergens op een plaats waar 
iedereen je olifant kan bewonderen.

DE SPIN

Knip eerst de afbeelding van de 
spin uit met een beetje achtergrond 
eromheen. Plak dat op een stevig 
stuk zwart papier. Knip nu de cirkel 
pas uit, en nadien ook alle stukken 
wit die je ziet. Geef dan een licht 
plooitje in alle acht de poten. Blijft 
je spin rechtop staan?

Laat je mama eens lekker schrik-
ken en stop hem in een lade van de 
keukenkast! Of bezorg je zusje de 
schrik van haar leven: leg je spin ‘s 
avonds op haar kussen, net voor ze 
slapen gaat...


