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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.

Benodigde materialen:
chenilledraad in verschillende kleuren,
pompons in roze en bruin, raffi a in bruin,
boek „Pfi ffi ge Pfeifenputzer“

Benodigd gereedschap:
glas Ø 5 cm,
lijmpistool (warm) en
lijmpatronen, schaar of
tang

Gek
kedierenbrillen
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Konijnenbril (6 pijpenragers in beige)

De grappige dierenbrillen zijn gewoon leuk! 

Alles wat je nodig hebt is chenilledraad 

(pijpenragers) in verschillende kleuren 

en een leeg glas water. 

De dierenbrillen zijn ideaal voor 

carnaval en verjaardagen.

Veel plezier bij het knutselen!

Knik elk stuk chenilledraad in het midden en draai van elk 
chenilledraad strengen. Vorm van de verstrengelde stukken 
twee konijnenoren, en zet deze door te draaien vast op de bril.

Voor de beugels buig je een 30 cm lang stuk draad in het 
midden en draai je de strengen met elkaar samen. Draai de 
beugels buiten met de brillenglazen en buig ze aan de andere 
kant rond voor je oren.

Knik eerst alle draadeinden ongeveer 1 cm om. Daarna draai je twee 
pijpenragers samen. Met behulp van het glas vorm je aan een uiteinde 
van het gedraaide draad een brillenglas. Draai het uiteinde van de 
ronde vorm die ontstaan is nog met het rechte stuk draad samen. Laat 
voor het neusstuk ca. 5 cm vrij en vorm daarna op dezelfde manier het 
tweede brillenglas. De overtollige draad knip je af. Buig de uiteinden om.

Benodigde materialen:
chenilledraad in verschillende kleuren,
pompons in roze en bruin, raffi a in bruin,
boek „Pfi ffi ge Pfeifenputzer“

Gek
kedierenbrillen

Benodigd gereedschap:
glas Ø 5 cm,
lijmpistool (warm) en
lijmpatronen, schaar of
tang
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Muizenbril
6x chenilledraad in grijs,
1x chenilledraad in roze

Tip:

Vorm het brilmontuur zoals beschreven 
bij de konijnenbril.

Voor de muizenoren draai je 15 cm chenilledraad in grijs en roze samen 
en buig je de draden in vorm. Bevestig de oren aan de bril, door de 
draadeinden aan de brillenglazen te bevestigen door samendraaien.

Verbind de brillenglazen aan de onderkant zoals bij de konijnenbril omschreven.

Let er bij de bril op, dat je de draad-

einden netjes ombuigt, zodat je jezelf 

achteraf niet prikt!

Voor de neus wikkel je een 20 cm lange draad als 
een spiraal rond je vinger en verwijderd deze weer 
van de vinger. Lijm de spiraal tussen de brillengla-
zen en breng de pompon aan als neus.

Knik een 15 cm lange draad in het midden en draai de uiteinden samen. 
Verbind deze met de brillenglazen onder, door de draadeinden met de 
brillenglazen samen te draaien. Tot slot plak je nog snorharen van raffia 
en een bruine pompon als de neus op.

Benodigde materialen:
chenilledraad in verschillende kleuren,
pompons in roze en bruin, raffi a in bruin,
boek „Pfi ffi ge Pfeifenputzer“

Gek
kedierenbrillen

Benodigd gereedschap:
glas Ø 5 cm,
lijmpistool (warm) en
lijmpatronen, schaar of
tang




