
VERREKIJKER 

Je hebt nodig: 

• 2 lege wc rollen 
• Een schaar 
• Lijm 
• Gekleurd papier of verf 
• Versiering (stickers, verf, stiften) 
• Touw. 
• 2 knijpers 

Stap 1. 

Neem je 2 wc rollen.Beplak ze met je gekleurde papier. Of schilder ze. 
Als je ze geschilderd hebt. Even de verf laten drogen. Om ze te beplakken met papier rol je je wc rol op in je 
papier. Knip aan de bovenkant en onderkant knipjes to je wc rol. En vouw ze met een beetje lijm naar de 
binnenkant. Doe dit voor allebei je rolletjes. 

Stap2. 

Plak je rolletjes aan elkaar vast zodat je een verrekijker krijgt. Om hem stevig te laten drogen, gebruik je de 
knijpers om ze aan elkaar te houden. Zo droogt je lijm steviger, zodat je verrekijker niet uit elkaar valt. 

Stap 3.  

Vraag even of papa of mama gaatjes aan de zijkanten bovenin willen maken. 1tje links bovenin je ene rolletje, en 
de 2de recht bovenin je 2de rolletje. 

Daar maak je je draad aan vast door het draadje door de gaatjes te rijgen en er een goede knoop in te leggen. Nu 
kan hij om je nek hangen!  

Stap4. 

Nu kan je je verrekijker versieren! Plak er bijv. Mooie stickers op, of misschien teken je er wat moois op zoals ik 
dat deed. Ook dit kan met verf. Of een beetje lijm met glitters. Laat jou creativiteit maar lekker gaan.  Haal de was 
knijpers er weer af, en klaar ben je! 

Dat was het! Onze verrekijkers zijn klaar! Ik ben heel benieuwd naar die van jou! Misschien kan je papa of mama 
vragen een foto te sturen. Dan kunnen we zien hoe mooi ze zijn geworden.  Of neem hem lekker mee als we straks 
weer samen naar de kerk komen! Veel knutselplezier. En tot gauw. 

  



 

 



 

 



 

 

 


