Ruim al het materiaal op. De restjes papier
kunnen alvast in je papiervriendje!




Afspraken






Werk voorzichtig met
schaar en lijm.
Bij elke stap staat een figuurtje
dat aanduidt wie de handeling
uitvoert.
Spreek af wie geel en wie
blauw zal zijn.


Eerst denken, dan doen!

Toon eens aan de klas wat je net gemaakt
hebt!


Iets onduidelijk? Vraag hulp!

EINDRESULTAAT

Benodigdheden





kartonnen doos en deksel
10 WC-rolletjes
touw

Door het papiermaatje bekomen we niet dit...
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Materiaal






Maar dit!
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lijm
schaar
liniaal
potlood


Neem de doos.

Neem de stapel papier uit de doos.
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Plaats een markering in het midden van een
willekeurige zijkant van de doos.
Doe dit bovenaan en onderaan.

Het pakketje is klaar om bij het oud papier te
plaatsen.
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De doos is vol.
Knoop de eindjes touw van de lange zijde aan
elkaar zoals je schoenveters knoopt.

Verbind de markeringen met een lat.
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Trek de knoop goed aan.
Knoop nu de eindjes touw langs de korte zijde
aan elkaar.

Maak op de nieuwe lijn een markering op 15
cm van de bovenkant.
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Knip nu langs de lijn tot op aan de markering.
Herhaal nu stap 2 tot 5 op elke zijkant van de
doos.

Dit is het resultaat. Op de bodem van de doos
liggen nu twee touwtjes.
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Neem 10 WC-rolletjes.

Vanaf nu kan de doos gevuld worden met oud
papier.
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Knip 2 touwtjes af met een lengte van 120 cm.

Maak de WC-rolletjes per twee aan elkaar vast
met plakband.
Herhaal deze stap tot je 5 paar WC-rolletjes
hebt.
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Plaats de touwtjes onderaan in de gleufjes.

Neem de bovenkant van de doos en maak de
zijflappen los.
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Knip nu alle flappen langs de vouwlijn af.

Neem de WC-rolletjes er opnieuw af en laat de
lijm 10 minuten drogen.
Druk na 10 minuten de rolletjes opnieuw op
het deksel. Druk goed aan.
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Maak een markering op 1 cm van de
rechterrand van de lange zijde. Doe dit daarna
aan de linkerrand.

Plaats het deksel met de WC-rolletjes naar
beneden in de doos.
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Breng lijm aan op de bovenkant van de
WC-rolletjes.

Verbind de markeringen met een balpen en lat.
Herhaal stap 10 en 11 langs de korte zijde.
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Druk de WC-rolletjes lichtjes op de onderkant
van elke hoek van het deksel. Zo komt ook op
het deksel wat lijm.
Doe dit met elk paar WC-rolletjes.Plaats ook
een paar in het midden.
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Nu knip je de twee stroken af met een schaar.
Als je correct hebt gewerkt is dit een strook
langs de lange zijde en een strook langs de
korte zijde.
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