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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:
kartonnen borden, splitpennen
Triton Acrylic verschillende kleuren verf,
gekleurd papier in verschillende kleuren,
permanent marker zwart

Benodigd gereedschap:
potlood, liniaal,
varkenshaarpenseel,
schaar,
UHU alleslijm

Klokken op dierengezichten

Uren, minuten en seconden??
Deze grappige dierengezichten zijn gemakkelijk te 

knutselen en helpen je bij het leren klokkijken.
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Knutselinstructies

STAP 1

Welk dier vindt je bijzonder leuk,  
of heb je thuis?

Kies een dierenmotief.

STAP 2

Verf nu de onderkant van het papieren bordje 
in de juiste kleur van het dier. Hiervoor kun je 
het beste Triton Acrylic universele verf en een 
varkenshaarpenseel gebruiken. Laat alles goed 

drogen.

STAP 3

Oren, snorharen, staart, veren en soortgelijke 
kenmerken van je dier scheur of knip je uit 

gekleurd papier of je maakt gebruik van echte 
veren of tempex delen. Ogen, neus en tanden, 
knip je uit bijpassend gekleurd papier en plak 

de delen met UHU alleslijm op het beschilderde 
papieren bord.

STAP 4

Met een potlood teken je de punten of strepen 
voor de tijdsindeling en het middelpunt op het 
papieren bord. Nu teken je alles met een per-
manent marker na en voegt de nummers toe. 
Het middelpunt steek je met de punt van een 

potlood door.

STAP 5

Teken als laatste nog de wijzers op gekleurd papier (ca. 1 cm x 7 cm en 1,5 cm x 
4,5 cm) en knip ze zorgvuldig uit. Leg ze met een uiteinde over het gat in het mid-

den en bevestig ze met een splitpen.




