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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd gereedschap:
penseel, 
potlood, 
lijmpistool (warm), 
knutselmes

Bekerspel

Benodigde materialen:
papieren bekers, 
servetten en servetten lijm, 
wattenbollen, acrylverf, qua kleur bijpassend parelgaren
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Bekerspel
Een perfect idee tegen verveling! Eerst wordt het bekerspel gemaakt en 
daarna kan er ofwel alleen of met zijn tweeën mee worden gespeeld - 

Veel plezier! 

Eerst moet je op zoek naar mooie servetten 
motieven - wij hebben „Turtles“ en „vogels“ 
gebruikt. Knip de motieven of hele stukken servet 
uit en plak ze met servetten lijm op de buitenkant 
van de papieren bekertjes op. Daartoe wordt alleen 
de eerste laag van het servet gebruikt. Smeer een 
laag servetten lijm op de beker, leg het servet 
(bovenste laag) op en strijk het van binnen naar 
buiten glad. Met nog een laag lijm lakken en laten 
drogen.

In de tussentijd kun je de wattenbollen schilderen. 
Hier kun je naar believen creatief zijn, we hebben 
een groene bol met rode strepen en een rode bal 
met groene strepen geschilderd. Bij het schilde-
ren op een houten stokje steken en in een pennen-
houder laten drogen. 

Voor een koord met een lengte van 75 cm heb je 3 meter parelgaren nodig. Hoe langer het 
koord is des te moeilijker is het om de bal later weer te pakken te krijgen. Het koord dus ge-
woon zo lang draaien als je het wilt hebben. Leg het parelgaren in het midden bij elkaar en hang 
het ergens (bijvoorbeeld aan een deurklink). Draai de snoertjes in een richting, zodra alles ge-
draaid is, leg je het koord in het midden bij elkaar en knoopt het open einde samen.
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Breng in het gat van de wattenbol een druppel lijm 
(lijmpistool) aan en fi xeer hier het andere uiteinde 
van het koord. Als alles droog is, kun je aan de slag 
en een record vestigen, hoe vaak je de bal zonder 
fouten weer op kunt vangen!

Als tweede variant kun je de 2 bekers gewoon 
zonder koord laten en proberen een losse wattenbol 
heen en weer te gooien!

Markeer op de onderzijde van de beker het 
midden met een potlood, prik een gat en rijg het 
koord erdoor. Zet het aan de buiten kant vast met 
een knoop.
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