
Upcycling – knikkerspel

Nu rinkelt het in de doos – maak je eigen kleurrijke knikkerspel en word een knikkerkoning! 
Speel alleen of met je vrienden. Wie het snelst alle 7 knikkers in de gaten heeft gekregen, wint het spel.

45 MIN

Stap-voor-stapuitleg

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


Druk eerst de motiefsjablonen en het gatensjabloon af.

Leg nu het karton midden op het gatenpatroon en teken
de vorm af. Daarna knip je het sjabloon langs de lijnen
uit. Let erop dat je het blad iets kleiner uitknipt dan
getekend, zodat je het sjabloon in de doos kunt leggen.

Tip: Als speelkarton zijn bijv. het deksel van een
kinderschoenendoos of een bonbondoos geschikt.
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Pak nu een plakstift en plak het sjabloon in het deksel.
Met een balpen boor je gaten op de getekende plekken
in de doos. Knip vervolgens met een schaar de randen
aan de achterkant af.

Belangrijk: De voorbereidingen in stap 1 en 2 moeten
door een volwassene worden uitgevoerd.
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Nu is het tijd om te tekenen! Gebruik hiervoor een paar
Noris colour-kleurpotloden en kleur de afbeelding in naar
je eigen ideeën in verschillende kleuren.
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Kleur de afbeelding rustig tot de rand in, zodat het
speelveld zo kleurrijk mogelijk wordt en het er nog beter
uitziet. Ideeën hiervoor zijn een stralend blauwe hemel of
een sappig groene weide!
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Wanneer je klaar bent met inkleuren, leg je het karton
precies op de gemarkeerde gaten van het sjabloon en
teken je weer het formaat van de doos af. Knip de
afbeelding dan weer wat kleiner uit, zodat deze later
goed in de doos past. De voorgetekende gaten knip je
uit met een schaar.

Tip: Bij deze stap moet een volwassene weer
meehelpen.
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Als je zin hebt, kun je nu ook nog je eigen knikkers in
bijpassende kleuren kneden. Snijd hiervoor een blok
FIMO kids in een kleur naar keuze af en vorm van elke
1⁄2 strook een balletje. Voor het spel heb je 7 knikkers
nodig. Maar je kunt er gerust wat meer maken om een
paar reserveknikkers te hebben.

Laat de balletjes vervolgens bij 110 °C gedurende 30
minuten uitharden in de oven. Klaar om te spelen!

Tip: Je kunt natuurlijk ook verschillende kleuren
gebruiken. Bijv. alle kleuren van de regenboog, dat ziet
er super uit!
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Overzicht van het materiaal





Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

Noris  colour 187 Kleurpotlood - Kartonnen etui bevat 36 kleurpotloden in
geassorteerde kleuren

187 CD36 1

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

Noris  120 Grafietpotlood - Single HB 120-2 1

FIMO  kids 8030 Ovenhardende boetseerklei - Single rood 8030-2 1

FIMO  kids 8030 Ovenhardende boetseerklei - Single geel 8030-1 1

FIMO  kids 8030 Ovenhardende boetseerklei - Single lichtgroen 8030-51 1

FIMO  kids 8030 Ovenhardende boetseerklei - Single glitterblauw 8030-312 1

FIMO  kids 8030 Ovenhardende boetseerklei - Single oranje 8030-4 1

FIMO  8711 Modelleergereedschap - Etui bevat 4 verschillende
boetseerstaafjes

8711 1

Anderen kochten ook:

Pritt-lijmstift, glad werkoppervlak, liniaal, motiefsjabloon, gatenpatroon, speelkarton
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kleuren-en-knutselen/kleurpotloden/noris-colour-187-driekantig-kleurpotlood-187-cd36/
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-m120/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-kids/fimo-kids-8030-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8030/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-kids/fimo-kids-8030-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8030/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-kids/fimo-kids-8030-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8030/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-kids/fimo-kids-8030-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8030/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-kids/fimo-kids-8030-ovenhardende-boetseerklei-standaard-blok-m8030/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-modelleergereedschappen/fimo-8711-boetseerstaafjes-8711/

