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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.

Benodigd gereedschap:
penseel, onderlegger, cutter,
glanslak, plastic folie,
lijmpistool (heet), karton

Maskerparade - muisje
Klanten upload

Benodigde materialen:
luchtballon, behanglijm,
papier (bijv. kranten), pompons wit,
acrylverf, isoleertape
spookjeswol in zwart, stof of vulwatten
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Knutsel een grappig muizenmasker.  
Tot slot worden nog meer geweldige ideeën voor  

maskers getoond!

Blaas een luchtballon op - de grootte varieert al naar gelang de grootte van het hoofd van 
degene die het masker gaat dragen! Bedek de hele ballon met behanglijm en papiersnippers. Dit 
kan van krantenpapier of van een ander soort papier. Het masker moet nu eerst goed drogen. In 
de tussentijd kun je de 2 oren en de massa ook met stukjes papier bedekken. Laten de acces-
soires op de folie goed drogen. 

Laat de ballon knappen en snijd het masker bij de onderste rand recht af.
Daarna kun je het gezicht van de muis en de ogen volgens de afbeelding op het masker tekenen 
en met acrylverf inkleuren. De rest verf je helemaal zwart. Na het drogen kun je een brede 
mond tekenen en voorzichtig met een cutter (of ander scherp mesje) uitsnijden.
In de ogen moet je kijkgaten snijden.
Zet hiervoor het masker tussendoor op en markeer de juiste plaatsen.
De oren schilder je met zwarte acrylverf, de strik met rode acrylverf. Op de strik plak je met 
behulp van een beetje warme lijm witte pompons.

Benodigd gereedschap:
penseel, onderlegger, cutter,
glanslak, plastic folie,
lijmpistool (heet), karton
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Snijd twee kleine sleuven, voor de oren, in het masker en bevestig deze met voldoende warme 
lijm. Zodat het masker niet op het hoofd wiebelt, kun je deze met vulwatten of stukken tempex 
aan de binnenkant bekleden. Als het masker lekker zit, kun je nog een laag stof over het tempex 
of de vulwatten aanbrengen. Deze kun je het beste met wat lijm uit het lijmpistool aanbrengen.

Nu gaan we naar de fi jnere werkzaamheden: Schilder in de witte ogen nog zwarte pupillen. 
Schilder verder nog een neus en de snorharen op. Boven de ogen plak je nog wat zwarte sprook-
jeswol als wenkbrauwen. Dan bevestig je nog de strik en beplak je de onderste rand van het 
masker met isoleertape. Voor de luxe versie kun je voor het mondbereik nog een stuk net aan-
brengen, zodat er bijvoorbeeld geen confetti in kan waaien. Vervolgens bespuit je het geheel 
nog met blanke lak.
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Hier kun je nog meer leuke maskerideeën vinden!




