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Knutselidee

Materiaal:
golfkarton in geel, zwart en zilver
wol resten in het zwart
wit papier

marker in zwart, potlood
lijmpistool
schaar, liniaal, passer

Werkwijze:

minionhoedminionhoedGrappige Minions - sinds de bioscoopfi lms hebben 

de kleine gele wezens ons hart veroverd. 

Hier vinden jullie een eenvoudige handleiding 

voor een creatieve hoed in Minion-look

Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

middel

ca. 1/2 uur

Nr.104.585 - minionhoed

Breng eerst de sjablonen 1 tot en met 5 in de juiste maten over op 
het golfkarton (geel, zwart, zilver).

- rand van de hoed
- deksel van de hoed
- hoedhoogte
- band van de bril
- bril / ogen
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Knutselidee

Nu worden de rand van de deksel 
en de hoedband (hoogte) c.q. de 
strook met het lijmpistool aange-
bracht.

2-3 mm

Zodra de hoedband vastgelijmd is, 
wordt nu de hoeddeksel opgeme-
ten (in ons voorbeeld was de Ø 19,5 
cm). Hij moet iets groter zijn dan de 
hoedband.

Plak nu de hoeddeksel op de hoedband. Hierbij het deksel aan de binnenkant 
met het lijmpistool bevestigen. Zo ziet men later geen lijmsporen.

Knip daarna 
de ogen en 
de brilstrook 
uit. Teken de 
pupillen en 
plak alles op 
de hoed.

Tot slot nog wat wol-
draden als haar (ca. 3 
cm) samenbinden, een 
gat in de bovenkant 
van de hoed prikken, 
en het „haar“ in het gat 
aanbrengen en van bin-
nenuit met een klodder 
lijm fi xeren.

Laat hierbij bij de binnenste rand een 
kleine marge van ca. 2-3 mm en breng 
de lijm uit het lijmpistool alleen op deze 
smalle strook aan, zodat het daarna van-
af de buitenkant niet meer zichtbaar is.

N°104.585 - Minionhut
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hoedband
Ø binnen: 19 cm
Ø buiten: 35 cm

hoedhoogte:

band v.d. bril:

lengte: ca. 25 cm
hoogte: 11 cm of volgens uw eigen ideeën

LET OP:

Sjablonen zijn NIET op 

schaal.

Hoofdomtrek van tevoren 

nameten en op de sjablo-

nen aanpassen!!

lengte ca. 25 cm - hoogte ca. 3,5 cm

hoekdeksel
Ø 19,5 cm

bril / ogen
buiten: Ø 6 cm
binnen: Ø 3,5

Plak op de achterzijde een stuk 
wit papier en teken met een stift 

in zwart de ogen op.

Sjablonen:


