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Benodigd gereedschap:
potlood, schaar,
lijm, onderlegger,
penseel, liniaal
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Benodigde materialen:
karton, papier (kleur naar wens)
waterverf
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Deze schattige uil is een geweldig knutselidee voor de kleuterschool 
of de kinderopvang. De uil wordt in vijf eenvoudige stappen gemaakt 

en kan vervolgens volledig naar wens worden versierd!
Veel plezier bij het knutselen!

Begin met het uitknippen van de drie cirkels (sjablonen).
Een cirkel wordt het hoofd van de uil: Hiervoor knip je nog 
een rechthoek (afmetingen ca. 7 x 3 cm) uit de kop (afb. 1).

Nu kun je de uitgeknipte cirkels en de kop met je favoriete kleuren beschilderen.
Daarna goed laten drogen!

De volgende stap is dat je een cirkel doormidden 
knipt. Klap hiervoor de cirkel dubbel, weer open en 
knip hem vervolgens op de vouwlijm door.

Plak nu het hoofd op het lichaam van de uil en de 
vleugels langs het lichaam van de uil (zie afb. 1).

Tip:
Als cirkels kunnen onze 

ronde vouwblaadjes worden 
gebruikt - zo valt het uitknip-

pen van de cirkels af!

afb. 1

Tot slot knip je nog de knopen, ogen en de snavel 
(snavel eenmaal in het midden dubbelvouwen) uit 
en plak je ze op het lichaam van de uil. KLAAR!!!

Instructies
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3 x
hoofd

lichaam
vleugel

2 x 
oog

1 x 
snavel

3 x
knoop
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