
Knutselen met wc-rolletjes 
Er is al veel gezegd de laatste tijd over wc-papier, dus denken we dat iedereen ondertussen veel 
lege wc-rolletjes liggen heeft.

Maar wist je ook dat het het ideale materiaal is om te knutselen?


Stuur een toffe foto van jouw knutsels door naar ons: pamoya.art@gmail.com of post hem 
op de FB-pagina van pamoya! 

Lampjes maken 
Met wc-rolletjes kan je leuke huisjes maken met raampjes. 
Zet er een neptheelichtje in (GEEN echt kaarsje!!) en je hebt een tof sfeerlampje.


-Vouw de bovenkant van het rolletje naar binnen

-Duw de twee puntje tegen elkaar


-Schilder het rolletjes in een leuk kleurtje.

-Teken vensters en deuren op een ander kleur papier en knip dit uit, met een nagelschaartjes lukt 
dit het best!

-Kleef dun zijdepapier op je raam en deur. In plaats van zijdepapier kan je het stukje plastiek dat 
tussen de handvaten van een pmd-zak zit perfect gebruiken!

-Knip het raam en de deur in je wc-rolletje uit.

-Kleef de deur en het raam op de openingen in je rolletje.  

-Neem een vierkant stukje gekleurd papier voor het dakje en vouw het eerst diagonaal in twee.

-Vouw het papiertje terug open en vouw het ook aan de andere kant diagonaal in twee. 
-Vouw het papier terug open.

-Neem nu twee punten vast en duw ze naar elkaar toe tot je een soort ster hebt.

-Duw de ster plat, nu heb je een driehoek

-Je kan één puntje omhoog vouwen als schoorsteen.


-Lijm tussen twee punten het papier aan elkaar.

-Vouw het dakje open

-Nu kan je het op je huisje kleven.
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Zet je huisje op een nep-theelichtje en je huisje schittert in het donker! (GEEN ECHT 
KAARSJE!) 

Uitdaging: Maak andere huisjes, twee rolletjes op elkaar voor een toren? Ander dak? Een 
tuin rond de huisjes, een lantaarn, … 
Probeer maar uit! 


