
Noris junior - Knusse chillplek met sterrenhemel

Kijk eens, een schitterende sterrenhemel! Met de Noris junior kleurpotloden en een ledlichtsnoer verander je een
simpele kartonnen doos in een betoverende chillplek voor kleintjes. 

Op zwart karton teken je met de Noris junior kleurpotloden ruimteschepen, planeten en vallende sterren. Het leuke
eraan? De Noris junior kleurpotloden zijn zo dekkend dat ze op donker papier geweldig goed tot hun recht komen. De

versierde vellen gekleurd papier worden aan de zijkanten en het plafond van de doos gelijmd. Kamerlicht uit,
ledlampjes aan: de zelfgebouwde sterrenhemel straalt prachtig en zorgt voor een knusse sfeer. 

60 MIN

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


Stap-voor-stapuitleg

Begin met het opzetten van de contouren op het zwarte
karton met de Noris junior kleurpotloden. Volwassenen
kunnen jonge kinderen helpen met het schetsen van de
contouren. Laat je fantasie de vrije loop over wat er
allemaal in de sterrenhemel kan rondvliegen: planeten,
ruimteschepen, ufo's of vallende sterren...

1

Nu kunnen de kleine kunstenaars de afbeeldingen
helemaal inkleuren met de Noris junior kleurpotloden.
Natuurlijk kun je er altijd nieuwe elementen aan
toevoegen.

2

Als het eerste vel ingekleurd is, ga je verder met de
andere drie vellen: voor elk vel kun je verschillende
elementen en afbeeldingen kiezen. Superleuk voor groot
en klein, want ook volwassenen kunnen hier creatief zijn.

3



Wanneer de vier vellen klaar zijn, kun je ze aan de doos
bevestigen: breng gewoon lijm aan op de achterkant van
de vellen met de lijmstift.

4

Plak dan een vel op de rechter-, linker- en achterwand.
Het laatste vel plak je op het plafond van de kartonnen
kist.

5

Maak nu met een schroevendraaier kleine gaatjes in de
bovenkant van de doos. Maak zoveel gaatjes als er
lampjes aan de snoeren zitten. De gaatjes kun je kris
kras verdelen.

6

Steek vervolgens de lampjes door de gaatjes in het
plafond. Het batterijdoosje kun je achter de kist
verbergen.
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Leg tot slot een deken en twee tot drie kussentjes in de
kist. Nu hoef je alleen nog maar de lampjes aan te zetten
en klaar is de knusse chillplek met betoverende
sterrenhemel!

Tijd om sterren te tellen! De getekende planeten, sterren
en ruimteschepen komen nu helemaal tot hun recht. 
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Materiaaloverzicht

Verder heb je nodig: 1 grote kartonnen doos of 5 dozen van dezelfde afmeting, 4 vellen zwart karton A2,
schroevendraaier, lijmstift, 2 ledlichtsnoeren, deken, kussentjes


