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Benodigd gereedschap:
penseel, bankschroef,
knutselmes/cutter,
toffelzaag of figuurzaag, lijm-
pistool (warm), stift zwart

Boekenlegger

Benodigde materialen:
knutselhoutjes,
acrylverf,
wattenbol Ø 10 mm,
houten bal Ø 25 mm met gat
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Benodigde materialen:
knutselhoutjes,
acrylverf,
wattenbol Ø 10 mm,
houten bal Ø 25 mm met gat

Boekenlegger
Grappige boekenleggers kun je snel zelf maken. Of het nu boekenleggers met vrolijke 

dieren of elegante boekenleggers met kralen zijn, hier is alles toegestaan!

Benodigd gereedschap:
penseel, bankschroef,
knutselmes/cutter,
toffelzaag of fi guurzaag, lijm-
pistool (warm), stift zwart

Eerst bewerken we de houten bal – beschilder hem met 
groene acrylverf en laat hem drogen. Span de houten bal in 
een bankschroef en markeer een ca. 1,5 mm brede sleuf. Zaag 
deze er voorzichtig met een toffelzaag of een fi guurzaag uit.

Snijdt een wattenbol Ø 10 mm in het midden uit elkaar en 
plak deze als ogen op de groene houten bal. De iris van de ogen, 
mond en neus teken je ook met een zwarte stift op. Kort een 
ander knutselhoutje tot ongeveer 11 cm in en lijm het meteen 
onder de houten bal op de achterzijde van het houtje met een 
lijmpistool vast. Slechts ongeveer 1 cm lijm aanbrengen!

Als variant hebben we ook boekenleggers 
met kralen versierd. Daarvoor kun je een knut-
selhoutje met een servet of décopatch papier 
beplakken en laten drogen. Ca. 1 cm van de boven-
rand verwijderd doorboren en een opgeregen 
koord met kralen doorrijgen. Met twee 2 kralen 
op de voorzijde vastzetten. Op de achterkant 
weer een korter knutselstokje oplijmen - klaar!

Lijm een knutselhoutje met wat lijm (uit het lijmpistool) in 
deze sleuf. Schilder bij de boekenlegger een „kostuum“ op. 
Naar wens kun je het compleet in groen, kleurrijk of met een 
wit hemd en een rode jas beschilderen. De contouren teken je 
vervolgens met een zwarte stift op.




