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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
populieren triplex ongeveer 1 m, diverse kleuren acrylverf,
magneetverf, washi tape, hangers,
schoolbordkrijt

Benodigd gereedschap:
penseel, lijmpistool (warm),
lijm, liniaal of meetlat

weekplannerEen 
handige 
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Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Deze handige weekplanner maakt het leven 
gemakkelijker en helpt om afspraken, verjaardagen, enz. 
in te plannen en beter te coördineren. Met een beetje verf 
en versierd met sierstenen en grappige magneten, wordt 

het een geweldige eyecatcher!

Werkwijze:

Tips:

Breng 2 tot 3 lagen magneetverf op de plaat aan. Laat tussen de lagen de verf ca. 
1 uur drogen!
 
Nu verdeel je de beschilderde plaat in 7 even grote delen. Als je buiten de 7 dagen van de 
week ook nog een noti ti eveld in wilt bouwen, verdeel je de plaat in 8 even grote delen.
 
Nu breng je om de velden een rand Washi Tape aan en versier je je weekplanner met 
stempels, sierstenen, magneten, enz.
 
Tot slot schrijf je met krijt nog de dagen van de week in de individuele vakken en 
bevesti g je de 2 haken om op te hangen.

Deel de platen in 7 gelijke delen en een deel van ca. 8 - 10 cm. Nu kun 

je in dit veld 3 bont geschilderde wasknijpers als houder voor ansicht-

kaarten, uitnodigingen of foto‘s plakken (met een lijmpistool).

In plaats van haken kun je ook zelfk levende hangers gebruiken.
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