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Deze leuke kikker ziet er niet alleen cool uit,
men kan in zijn buik ook geheime
schatten verbergen!
Stroken golfkarton:
19 x lichtgroen 50 x 1.3 cm
9 x donkergroen 48 x 1 cm
3 x wit 48 x 1 cm
1 x zwart 48 x 1 cm

Eerst wikkel je uit 9 lichtgroene stroken een rol. Deze rol vorm je

tot een halfronde bal en zet deze vast met lijm in X-vorm! Vorm het
onderlichaam voor de grote kikker. Voor de deksel vorm je vier lichtgroene strepen tot een rol. Vorm ze tot een „soepbord“ en
zet de vorm opnieuw vast met lijm in de X- vorm. Breng ook een plakstrook
langs de rand aan. De vorm moet minstens 1 uur drogen!

Als alles goed gedroogd is, kun je de deksel met vijf lichtgroene stroken golfkarton vormen. Lijm het uiteinde
van de laatste strook op de rol vast en vorm de volledige rol tot een halve bol. Ze moet dezelfde grootte hebben als de eerste halve bol! Als de grootte klopt, weer met lijm vastzetten en laten drogen. Daarna houdt je
de beide bolhelften boven elkaar en lijm je een lichtgroene strook golfkarton over de naad. Hierdoor ontstaat
een echte bolvorm.

Voor de ogen moet je 2 identieke rollen vormen: rol voor elk anderhalve witte strook op en omwikkel ze aan

de buitenkant met een donkergroene strook. Deze twee rollen zo vormen, dat een lichte bolling ontstaat en
met lijm vastzetten. Als pupil plak je een zwarte cirkel op (Ø ca. 7 mm). Als alles droog is, kun je de twee ogen
naast elkaar op de deksel plakken.

Voor de voeten heb je nodig (2x): rol telkens twee donkergroene stroken ovaal op. Daarbij buig je het ene

uiteinde van de strook 2 cm ver in en wikkel je de rest eromheen. De laatste 8 cm van de strook vouw je dan
als een trekharmonica en plakt deze op de voet.

Ook de armen heb je 2x nodig: Wikkel een donkergroene strook ovaal op. Knip een 12 cm lange strook uit en
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vouw hem als een trekharmonica en plak de vingers op de arm. De mond knip je uit zwart golfkarton uit en
plakt deze op de juiste plaats.

