
Noris junior - Bonte raketten

Naar de maan en terug! Met de Noris junior kleurpotloden kun je in een handomdraai een kartonnen doos in een
fantastische raket omtoveren. De kleuren van de Noris junior's komen door hun hoge dekkracht en kleurintensiteit

heel goed tot hun recht op karton. Je kunt de lantaarn naar hartenlust kleurrijk versieren. En het luik zorgt ervoor dat
elk kind graag astronautje wil spelen.

90 MIN

Stap-voor-stapuitleg

https://www.staedtler.com/be/nl/


Teken allereerst twee ramen op twee kanten van de
verhuisdoos die tegenover elkaar liggen. Leg het bord
erop en houd vast. Teken met een potlood een cirkel om
het bord. Snijd de ramen uit met een stanleymes.

1

Teken vervolgens een u-vormig luik op de voorkant van
het karton. Snijd de u-vorm uit met het stanleymes.

2

Klap het luik nu voorzichtig open, waardoor aan de
bovenkant een vouw ontstaat. Als het karton naar deze
kant geklapt is, kun je het luik makkelijk open- en
dichtdoen.

3

Snijd nu de afzonderlijke onderdelen voor de raket uit
een groot stuk karton. Het voorbeeld vind je op pagina 7. 
Van deze delen knutsel je het dak, de vinnen, vlammen
en verschillende schroeven ter decoratie.

4



Plak vier driehoeken van gelijke grootte aan elkaar met
afplaktape, zodat ze samen een groot vlak vormen. Ook
in het dak kun je naar wens een of meerdere ramen
tekenen en uitsnijden.

5

Zet het vlak van driehoeken rechtop en klap naar elkaar
toe, waardoor de twee uiteinden tegen elkaar komen te
staan. Plak deze twee kanten aan elkaar vast met
afplaktape, zodat het dak rechtop blijft staan.

6

En kleuren maar! Met de Noris junior kleurpotloden kun
je de hele romp, het dak, de vinnen, vlammen en
schroeven inkleuren.

7

Zet alle onderdelen met afplaktape vast aan de romp
van de raket. Zet het dak erop en maak vast met stukken
tape, zodat het stevig vast blijft zitten.
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Bevestig dan de vlammen met dubbelzijdig tape aan de
vinnen. Zet vervolgens de vinnen rechts en links van de
romp vast met afplaktape.

9

Plak een kleine kartonnen cirkel op een grote kartonnen
cirkel. Dit is ter versteviging van de plek waar het luik
naar open getrokken wordt. Steek met een
schroevendraaier een gat door het midden van beide op
elkaar geplakte cirkels. Plak de versteviging onder het
dak en steek nogmaals met de schroevendraaier door
het gat.

10

Plak onderin het midden van het luik ook een cirkel en
steek een gat door het luik en de cirkel.

Haal het touw vanaf de onderkant door het luik. Leg een
knoopje in het touw aan de onderkant van het luik.

11

Haal het touw van buitenaf door het bovenste gat en leg
hier ook een knoopje in. Nu kun je het luik openen als je
in de raket aan het touwtje trekt. 

Je raket is nu helemaal klaar om mee te spelen! Duik in
het oneindige universum en ontdek nieuwe
sterrenstelsels. Je kunt natuurlijk altijd nieuwe
ontwerpen, schakelaars, schroeven en afbeeldingen op
de raket tekenen of plakken. 
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Materiaaloverzicht

Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

Noris  junior 140 3 in 1 kleurpotlood - Kartonnen etui bevat 18 kleurpotloden
in geassorteerde kleuren en speciale slijper

140 C18 1

Noris  965 Hobbyschaar - Blister bevat schaar met lengte 17 cm 965 17 NBK 1

Noris  120 Grafietpotlood - Blister bevat 2 potloden HB 120-2 BK2D 1

Anderen kochten ook:

grote verhuisdoos of grote blanco kartonnen dozen, dubbelzijdig tape en afplaktape,
stanleymes, schroevendraaier, liniaal, meetlint, touw (ongeveer 2 meter lang)

®

®

®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kleuren-en-knutselen/kleurpotloden/noris-junior-140-noris-junior-3-in-1-kleurpotlood-140-c18/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kleuren-en-knutselen/knutselen/noris-965-hobbyschaar-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/potloden/noris-120-potlood-120-2-bk2d/

