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Je begint met het schoonmaken 
van het (melk)pak, door dit met wat 
sop te doen is het straks schoon en 
kan je lekker aan de slag. Zo mag 
je bedenken waar je de ramen en 
deuren op het lege (melk)pak wilt 
hebben. Door dit met een pen of stift 
op het pak te tekenen is het straks 
gemakkelijker om het uit te snijden.

Vervolgens snijdt je alle getekende 
vlakken, de ramen en deuren er 
voorzichtig uit. Als je dit moeilijk vindt 
vraag dan een ouder om te helpen.

Doordat de ramen en deuren 
uitgesneden zijn is het gemakkelijker 
het pak van binnen te drogen. 
Gebruik hier een handdoek of tissue 
voor.

Bij deze stap beslis jij welke kleur je 
lichthuisje gaat worden, wordt het 
roze of groen. Alles kan! 

Het papier mag om het (melk)pak 
geplakt worden, gebruik hier lijm voor, 
dan weet je zeker dat het goed vast 
blijft zitten.

Stap 1

Stap 2

Stap 3 Stap 4

DAG 1 LICHTHUISJE
Doe je ook mee?

leeg (melk)pak  
gekleurd papier 
schaar
lijm
handdoek
verf en kwasten
krijt/stiften
pen
mesje (onder toezicht)

Dit heb je nodig:
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Stap 8

De ramen en deuren die je net 
hebt uitgesneden zijn niet meer 
zichtbaar, dit komt door het 
papier wat je om het (melk)pak 
hebt geplakt.

Snijdt voorzichtig (met hulp van 
iemand anders) door het papier 
heen waar je eerder de ramen en 
deuren uit hebt gesneden. Nu 
zijn alle ramen en deuren weer 
zichtbaar!

Het dak mag zeker niet 
ontbreken! Kies een leuke kleur en 
vouw dit papier door het aan de 
bovenkant van het pak te drukken. 
Op deze manier beslis je waar je 
het rondje uit gaat knippen waar 
straks de dop op komt.

Bij deze stap draai je de dop weer 
op het pak, met het ‘dak’ ertussen. 

Gebruik verf, stiften, krijt en maak 
je lichthuisje helemaal af naar 
jouw zin! Wees lekker creatief! 
Wij kozen voor verf en schilderde 
bomen en een fiets aan de 
buitenkant van ons lichthuisje.

En vergeet de was niet ;) Alles kan, 
niks is te gek! 

Wij hebben wat stof geknipt 
uit een oude sok en deze met 
knijpertjes bevestigt aan het 
‘raam.’

Succes & veel knutselplezier!
Benieuwd naar de knutsel van 
morgen...?

Stap 5
Stap 6

Stap 7

DAG 1 LICHTHUISJE
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Bij het maken van een zelfportret 
ben jij degene die kiest welke 
materialen je wilt gebruiken. Het 
is jouw portret! Je maakt een 
gezicht door gebruik te maken 
van verschillende materialen. 

Deze spullen kan je vinden in 
de keukenla, onder je bed of 
buiten. Het mag en kan van alles 
zijn! Wij kozen ervoor om onder 
andere gras, eieren, een zonnebril, 
knijpers en pasta te gebruiken.

Kies een ondergrond waar je 
je portret op gaat maken. Wij 
vonden de kleur roze mooi! Het is 
handig om voor papier te kiezen, 
zo kan je er ook voor kiezen om 
het zelfportret vast te plakken. 
Doe dat alleen als je de materialen 
die je gaat vast plakken niet meer 
wilt gebruiken. :)

Gebruik je fantasie! Kies spullen 
die op een neus lijken of op oren, 
zo zagen wij een zonnebril in de 
lepels en een neus in de knijper. 
Je kan gebruik maken van een 
stift om iets nog iets duidelijker te 
maken wat iets is!

Dit is het eindresultaat! Het 
zelfportret lijkt sprekend op mij! ;)

Tip: Je zou ook touw kunnen 
gebruiken om de omtrek van je 
gezicht te maken. En hier dan het 
zelfportret in te maken.

Succes & veel knutselplezier!
Doe je morgen weer mee...?

Stap 1

Stap 2

Stap 3
Stap 4

DAG 2 ZELFPORTRET
Doe je ook mee?

gekleurd papier
lijm
touw/wol
stiften
schaar
materialen naar keuze

Dit heb je nodig:



Deze reisstok kan je maken tijdens 
het wandelen of buitenspelen.

Onderweg verzamel je 
voorwerpen (veren, bloemen, 
takken etc.) Door een journeystick 
te maken zie je waar je onderweg 
bent geweest.

Als eerst pak je een stukje touw 
van ongeveer 45 cm en deze 
knoop je goed vast aan de stok. 
(In het filmpje wordt dit duidelijk 
uitgelegd.)

Nu pak je het eerste voorwerp wat 
je aan de stok vast wilt maken. 
Het touw wikkel je daar stevig 
omheen. Zodat het goed vast blijft 
zitten.

Het eerste voorwerp zit nu goed 
vast, het is nu tijd om een knoop 
je te maken. Wikkel het touw twee 
keer om twee vingers heen.

Haal het touw door de twee lussen 
heen die om je vingers zitten. Op 
deze manier maak je een goede 
knoop. Nu zit het eerste voorwerp 
stevig vast!

Herhaal de stappen 2 t/m 4 door 
meer voorwerpen te gebruiken en 
deze vast te maken aan de stok. 
Doe dit totdat er niet veel meer 
van de stok te zien is.

Stap 1

Stap 2

Stap 3
Stap 4

schaar
touw/wol
(nep)bloemen
blaadjes
mos
veren
dennenappel
boomschors

Dit heb je nodig:
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DAG 3 JOURNEY STICK
Doe je ook mee?
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Dit is het eindresultaat geworden! 
Lekker kleurrijk! De bloemen heb 
ik als laatst vast gemaakt aan de 
stok. Alles zit goed vast doordat ik 
dezelfde knoop heb gemaakt als 
in stap 4.

Tot slot nog een tip van mij! Als 
je het leuk vindt dat je journey 
stick langer goed blijft, dan kan je 
ervoor kiezen om kunstbloemen 
te kopen en hier een journey 
stick mee te maken. Dan weet je 
zeker dat je hem langere tijd kan 
bewaren.

Succes & veel knutselplezier!
Tot volgend jaar!! :)

Stap 5
Stap 6

DAG 3 JOURNEY STICK


