	
  

	
  

Een toverspaarpot
Spaar jij graag geld?
We gaan een spaarpot maken.
Die kan toveren!
Dit heb je nodig:
- 2 dezelfde doosjes
- lint
- schaar
- mesje

-

lijm
papier
plakband
biljet

Dit misschien ook:
- nog een doosje

1: Start met de doosjes
Je hebt 2 doosjes nodig.
Liefst 2 dezelfde.
Ze zijn 14 bij 8 centimeter.
Of iets groter.
Plak de doosjes dicht met plakband.

2: Kies kleuren
Je spaarpot wordt een dier.
Bedenk welk dier je maakt.
En welke kleuren je daarvoor
gebruikt.
Welke kleur papier kies je voor de
bek?
Plak die kleur op 1 kant van elk
doosje.
Doe dit op 1 grote kant van elk
doosje.

WOORDEN:
- centimeter
1 centimeter is
het stukje tussen
2 lange streepjes
op een liniaal.

3: Knip het lint

WOORDEN:

Je hebt 3 linten nodig.
Hoe lang?

- ongeveer
Niet helemaal
precies.

Leg de doosjes naast elkaar.
Met de lange kanten.
1 lint moet net zo lang zijn als de 2
doosjes.
Of liefst nog iets langer.

4: Plak 1 lint vast

WOORDEN:

Leg 1 doosje neer.
Met het papier naar boven.

- middelste
Die in het
midden.

Begin met het middelste lint.
Plak het begin vast aan het doosje.
In het midden van de onderkant.
Doe dit met lijm of plakband.
Sla het lint om het doosje heen.
Over de kant met papier.
LET OP!
Zie je de stippellijn op het plaatje?
Zo ziet het er aan de onderkant uit.

- stippellijn
Een lijn van
stippen of kleine
streepjes.

5: Plak het lint aan doosje twee
Leg het tweede doosje op het lint.
Met het papier naar boven.
En tegen het eerste doosje aan.
Plak het lint op 1 punt vast.
Aan de onderkant van het tweede
doosje.
Alleen daar komt lijm.
Zorg dat het lint strak zit.
Je kunt hulp vragen.
LET OP!
Er komt alleen lijm bij de
stippellijnen.

6: Plak nog 2 linten vast

WOORDEN:

Plak de andere 2 linten ook zo vast.
Maar begin nu bij het tweede
doosje.
Aan de onderkant.

- biljet
Niet een munt,
maar geld van
papier.

1 lint komt hoog.
En 1 lint komt laag.
Zorg weer dat de linten strak zitten.
Kan de bek nu aan 2 kanten open?
En kan er een biljet onder de 2
linten liggen?
Dan heb je het goed gedaan.

7: Plak papier op de doosjes
Welke kleur krijgt jouw dier?
Kies een kleur papier.
Meer kleuren mag ook.
Klap de bek dicht.
Knip voor elke kant van de doosjes
papier.
Plak dit op elke kant vast.
Over het lint heen.
Maar niet op de kant waar al papier
zit.
LET OP!
Plak de doosjes niet aan elkaar.
Ook niet met het papier.
Op elke kant van een doosje komt
een nieuw stuk papier!

8: Maak de kop af
Kan de bek nog steeds aan 2 kanten
open?
Maak dan ogen en oren.
Plak ze op de kop.
Je kunt nog meer maken.
Een tong.
Of tanden.
Plak niks over het lint in de bek.
Onder het lint mag je wel plakken.

9: Denk na over de gleuf
Een spaarpot heeft een gleuf.
Maak je die in de kop?
Dat kan.
Bovenop kan een gleuf komen.
Of aan de achterkant.
Maar als je het geld eruit wilt halen,
moet de kop kapot.
Je kunt ook nog een lijf maken.
Met een gleuf.
Daaruit kun je het geld wel halen.
Wil je een lijf maken?
Ga naar stap 10.
Wil je geen lijf maken?
Ga naar stap 11.

10: Maak het lijf
Heb je nog een doosje?
Dan wordt dat het lijf.
Waar kan dit doosje open?
Dat wordt de onderkant.
Plak papier op het lijf.
Maar niet op de onderkant.
Is het lijf klaar?
Plak de kop erop.

WOORDEN:
- gleuf
Een lang, smal
gat.

11: Maak een gleuf
Bedenk waar de gleuf komt.
Vraag hulp.
Een volwassene maakt de gleuf.
Met een mesje.
Maak de gleuf niet te breed.

12: Toveren!
Je spaarpot is klaar.
Leg een biljet in de bek.
Onder 1 lint.
Doe de bek dicht.
Maak ‘m aan de andere kant open.
Onder hoeveel linten ligt het biljet
nu?
Rara, hoe kan dat?
Jouw spaarpot kan toveren!

Je mag een foto of film van je
spaarpot opsturen.
Misschien win je een prijs.
Stuur de foto naar:
onlineknutselclub@madeby-us.nl
Made by ÚS – www.madeby-us.nl
www.facebook.com/OnlineKnutselclub/

WOORDEN:
- volwassene
Een mens die
geen kind meer
is.
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