
In dit boek staan 26 dieren, van A tot Z.  

Een heel dierenalfabet!  

Zit jouw lievelingsdier er ook bij? 

Met dit boek leer je niet alleen het alfabet,  
je kunt de dieren ook nog eens zelf knutselen.  
Vier makkelijke stappen helpen je daarbij.  
De dieren hoeven er natuurlijk niet precies  
zo uit te zien als op het voorbeeld, je mag ze 
maken zoals jij wilt!
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Zo ziet de aap er aan de achterkant 
uit. Plak aan zijn handen en voeten 
kleine wasknijpers, dan kun je de aap 
aan een touwtje hangen. 

Zet alle delen met splitpennen vast. 
Als je het leuk vindt, kun je wat wol 
op de aap plakken.

Beschilder alles en laat het drogen. 
Maak met een handboor gaatjes op 
de plekken waar op de foto kruisjes 
staan.  

Teken alle onderdelen op een stevig 
stuk karton en knip ze uit.
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van beerNaai alle delen aan elkaar vast, en 
borduur de neus en mond erop. Je 
kunt knoopjes gebruiken voor de 
ogen. En klaar is de beer!

Voor de poten omwikkel je langwerpige 
bolletjes watten met wol. Gebruik voor 
de snuit een klein bolletje wol met een 
iets lichtere kleur. 

Twee kleine bolletjes wol worden 
de oren. Naai alle onderdelen aan 
elkaar.

Maak van watten twee bollen, voor 
het lijf en voor de kop. Omwikkel ze 
met wol.
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van clownvis
Schilder de mond en de zwarte 
strepen erop. Plak ook de 
beschilderde vinnen vast. Voor de 
ogen kun je knoopjes gebruiken. 

Beschilder de vinnen en geef de vis 
oranje strepen. Laat de verf drogen.

Smeer de randen van de borden aan 
de binnenkant in met lijm en plak 
ze op elkaar. Steek ook meteen de 
staartvin ertussen en zet alles vast met 
wasknijpers, totdat de lijm droog is.

Twee papieren borden zijn het 
vissenlijf. Knip uit een ander bord de 
vinnen.
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van dinosaurusEen bek met tanden, een oog en de 
stekels maak je ook van gekleurd 
papier. Plak ze vast. Je kunt de nek 
als dat nodig is met klei verstevigen.

De kop is van stevig gekleurd papier. 
De staart is een pijpenrager. Plak ze 
allebei vast. 

Schilder alles groen en laat het goed 
drogen.

Smeer de uiteinden van twee  
maiskolven in met lijm en prik ze met 
een tandenstoker aan elkaar vast. 
Lijm er twee kurken aan als poten.
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