
SchaarLijm Nietmachine

Zo maak je het:
Stap 1: Gebruik dik gekleurd papier en vouw deze twee keer dubbel in de lengte en knip het papier in de lengte uit
Stap 2: Bevestig twee stroken papier aan elkaar rondom het hoofd van ons vriendje met een nietmachine – zorg dat 
het papier niet te strak of te los zit rondom het hoofd
Stap 3: Vouw twee- of meer gekleurd papier twee keer dubbel in de lengte en knip uit als vier stroken
Stap 4: Bevestig dezelfde kleuren stroken tegenover elkaar op de band van de kroon met een nietmachine – bevestig 
de twee stroken in het midden met een nietmachine
Stap 5: Bevestig dezelfde kleuren stroken kruislings tegenover elkaar op de band van de kroon met een nietmachine
Stap 6: Knip de poot van Buurpoes uit op het uitknipvel en kleur deze in voordat je deze op de kroon bevestigd
Stap 7: Versier de kroon met je eigen oneindige creativiteit

En nu het leuke gedeelte:
Stap 8: Zing het liedje ‘hoedje van papier’ van de vriendjes met jouw eigen hoedje van papier en 
deel dit met ons via post@woezelenpip.nl. De vriendjes kijken er met smacht naar uit!

DIY: Kroon
Samen met Charlie en Molletje heeft Buurpoes een liedje gemaakt over 
papier en daarmee zijn ze nieuw binnen gekomen in de Tovertuin Top 10! 
Prinses Buurpoes heeft een echte kroon van papier gemaakt. Ze is hier 
natuurrrrlijk heel trots op en omdat jij haar vriendje bent legt zij in een
paar eenvoudige stappen uit hoe jij ook zo’n kroon kunt maken van papierrrr! 
Buurpoes wacht met smacht op jouw creatie, vergeet deze niet op te sturen via post@woezelenpip.nl
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