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0421016 Acrylverf bruin

0421034 Acrylverf turkoois

0421035 Acrylverf zwart

0340543 Vilt kiwigroen

0340640 Vilt lichtgrijs

0340608 Vilt okergeel

1010180 Koord wit/rood

0631308 Pomponpluimpjes zwart

2331250 Boekbinderslijm

0461708 Beuken stok 8mm

2336300 Wiebeloogjes assortiment

Schaar, Penselen, Meetlat, Potlood of 

balpen, Dikke naald of priknaald

Zaagje, lege brik-kartons, 

Plastic dopjes van brik-kartons, 

Vogelzaad, Stukje touw



Werkwijze 

 × Download en print het sjabloon. Spoel het brikkarton goed uit en laat goed drogen.
 × Maak een gaatje voor het houtje stokje, op 1,5cm van de onderkant in 
het midden van het brik, zowel in de voor als achterzijde.

 × Teken het patroon van de vleugel over op beide kanten van het brikkarton. Let erop 
dat de onderzijde van de vleugel minsten 2,5cm boven de onderzijde van het 
brik staat. Zo houden we voldoende ‘bakje’ over voor het vogelvoeder.

 × Snij de vleugels voorzichtig uit met een snijmesje. De bovenkant snij je niet uit! Op deze lijn 
vouw je de vleugel straks licht naar buiten. (vraag hiervoor hulp van een volwassene)

 × Maak in de voorkant van het brik een opening van 5 bij 7cm. 
 × Schilder het brik in de gewenste kleuren. Gebruik bij voorkeur waterbestendige acrylverf. Dit dekt het 
beste op de glanzende onderlaag en zo kan je het huisje buiten gebruiken. Laat goed drogen en 
schilder nog een tweede laag om een mooi egale kleur te bekomen. Opnieuw goed laten drogen. 

 × Zaag een stokje op een lengte van 11cm (vraag hiervoor hulp 
van een volwassene) en steek het door de gaatjes.

 × Neem het patroon van de snavel over op karton. Kleef het karton met 
boekbinderslijm op het vilt. Laat goed drogen. Knip de vorm van de snavel uit, 
maak een vouwlijntje in het middel van de snavel en plooi een beetje.

 × Neem het patroon van de pootjes over op vilt en knip uit. 
 × Merel: kleef de pootjes aan een stukje touw van 15cm, laat goed drogen. Maak met 
een dikke naald onderaan het brik gaatjes en knoop hierin de hangende pootjes. 

 × Uil: Kleef de pootjes onderaan het brik vast.
 × Kleef op twee plastic dopjes elk een wiebeloogje. Voor de 
uil kleef je er eerst nog een vilten rondje op. 

 × Kleef de oogjes en snavel op de gewenste plaats vast.
 × Maak je bovenaan nog twee gaatjes met een dikke (prik)naald. Steek 
een touwtje doorheen het brik om het vogelhuisje op te hangen.

Deze knutseltip vind je met uitgebreide stap-voor-stap instructies terug op debanier.be/knutseltips

Knutselen is een geweldige manier 
voor het hele gezin om te hergebruiken 
en recycleren. Dus lok de kinderen 
weg schermpjes en wifi, en breng een 
middag door met samen knutselen. In 
deze knutseltip toveren we een brik 
om in een vrolijk vogelvoederhuisje. 


