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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:
2 ronde bierviltjes,
2 lege luciferdoosjes en een steen,
gekleurd papier,
wiebelogen

Benodigd gereedschap:
UHU fl inke fl es en alleslijm 
Strong & Safe,
potlood, schaar,
viltstiften

Vrolijke „tuimelaar figuurtjes“

Kogelrond en vrolijk – zo zijn de grappige - „tuimeldieren“.
Knutsel in een paar zeer eenvoudige stappen een vriendelijke metgezel.

Hij past in elke tas en voelt zich ook op zijn gemak op je bureau.
En het belangrijkste is, dat deze dieren nooit omvallen, ze staan altijd weer sierlijk rechtop!
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Handleiding „tuimelaar figuurtjes“

Voor een beter begrip van het principe:
1. Als je een luciferdoosje vult met een grote 

steen, en deze in het midden tussen twee bier-
viltjes vastplakt, rolt deze gelijkmatig als een 

wiel (afb. A).
2. Indien men zoals in afb. B twee doosjes bo-

ven elkaar tussen de bierviltjes plakt en slechts 
1 doosje met een steen vult, functioneert de 
tuimelaar. Het zwaartepunt wordt opgeheven 
en de viltjes rollen terug, tot het zwaartepunt 
weer op het diepste punt ligt – eigenlijk best 

wel slim!

Afb. A

Afb. B

„Tuimeldier“ om mee te spelen eenvoudig 
om te maken:

1. Neem een leeg luciferdoosje en een steen die in het doosje past.
Plak met UHU alleslijm Strong & Safe de steen in het doosje.

2. Het doosje met de steen en een leeg doosje boven elkaar tussen twee bierviltjes plakken, 
deze dienen precies boven elkaar te liggen.

3. Denk na over welk dier je wilt knutselen. Niet geschikt is een slang, een worm of iets derge-
lijks.

4. Een bierviltje dient als sjabloon. Zijn omtrek twee keer met een potlood op gekleurd papier 
overbrengen en uitknippen. Beide cirkels met UHU flinke fles lijm op de bierviltjes van het dier 

plakken.

5. Kop, staart en poten op gekleurd papier tekenen en uitknippen. Bekers, deksels, glazen en 
munten kunnen als sjabloon worden gebruikt voor ronde vormen.

6. Met viltstiften dienen nog de neus, mond en kleine versieringen worden aangebracht.
Voor de ogen kun je het beste gebruik maken van wiebelogen. 

Toet toet

Met de vriendelijke ondersteuning van UHU!




