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DOMINO

Benodigde materialen:

Benodigd gereedschap:

28 dominostenen 3x6 cm,
Triton Acrylic universele verf

viltstift, permanent marker,
liniaal,
penseel

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Knutselhandleiding
Je kent beslist de langwerpige houten spelstenen met puntjes erop. Het bekende spel
„Domino“ kun je heel eenvoudig zelf maken en individueel vormgeven.
STAP 1
Bedenk eerst, hoe je wilt dat je steentjes eruit komen te zien. Het hoeft niet
altijd de klassieke versie met punten te zijn. Je kunt er ook cijfers of letters
op schrijven. Of je tekent met viltstiften bloemen, ﬁguren en patronen op de
spelstenen. Natuurlijk kun je ook stickers opplakken of je favoriete personages
uit een cartoon-serie opplakken. Je hoeft er alleen maar rekening mee houden
dat je steeds zes verschillende motieven nodig hebt.
STAP 2
Om een standaard set te knutselen, heb je exact 28 dominostenen nodig. Je kunt de houten delen met Triton Acrylic universele verf in je favoriete kleur verven, of je werkt verder met de
onbehandelde plaatjes. Deel ze precies in het midden met een dunne lijn in twee gelijke helften.
Teken de cijfers, letters, objecten of wat je wilt, zoals aangegeven in de tabel op de plaatjes.
Gebruik hiervoor steeds een permanent marker of een ﬁjne viltstift.
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Als je besloten hebt welke motieven je
wilt gebruiken, ga je als volgt te werk: elk
nummer is een motief
1 = hart, 2 = bloem, 3 = cirkel, ...

SPELREGELS

De spelers zijn om de beurt aan de beurt. Je mag alleen aan de uiteinden van de „domino slang“
stenen aanleggen. Ergens in het midden is niet toegestaan. Als een speler niet verder aan kan
leggen, is de volgende aan de beurt. Dit gaat door totdat de eerste speler al zijn stenen heeft
gebruikt. Hij/zij is de winnaar.
Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Leg eerst alle Dominosteentjes op de tafel. Deel de steentjes op het exacte aantal spelers op.
Blijft er een steentje over, wordt deze in het midden gelegd en is de start. Anders begint de
jongste speler.
Het doel van het spel is om steeds twee stenen met dezelfde zijkanten tegen elkaar te leggen:
bijvoorbeeld 2 tegen 2

