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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:
matte zwarte verf,
priknaald,
magneetverf /- folie,
lichtketting, magneten

Benodigd gereedschap:
lege Tetra pakken
penseel, liniaal, knutselmesje,
warm lijmpistool
snijmat

Pennenbak van Tetra pakken
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Pennenbak van Tetra pakken
Handige pennenbak van lege Tetra Pak verpakkingen. De eyecatcher van dit 
knutselidee is de ingebouwde lichtketting! Zodoende biedt de houder niet 

alleen ruimte voor pennen of cd‘s, maar ziet er ook nog geweldig uit!

Materiaal:
lege, schone Tetra Pak verpakkingen,
matte zwarte verf en een plat penseel,

liniaal en priknaald.
cutter en snijmat voor het snijden,

een heet lijmpistool,
magneetfolie of magneetverf en magneten,

lichtketting met batterij

Was de Tetra Pak verpakkingen goed en laat ze vervolgens goed drogen. 
Beschilder ze met zwarte acrylverf. Voor een dekkende laklaag moet je 

ze 2x schilderen. Vervolgens volledig laten drogen.

Voor de ramen maak je een sjabloon van 1 x 2 
cm. Teken met de sjabloon de ramen in. Met 
een liniaal en priknaald alle belangrijke randen 
voorprikken en vervolgens met de cutter c.q. knutselmes uitsnijden. De 

openingen voor de cd‘s en pennen ook uitsnijden.

Plaats de Tetra Pakken passend te elkaar en snijdt de verbindingsgaten 
voor de lichtketting uit de zijwanden uit. Gebruik als model de schroef-
dop van de verpakking. Als de samenstelling je bevalt, fi xeer je de ver-

pakkingen met behulp van het lijmpistool.
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Je pennenbakje wordt het mooist verlicht, als je 1 lichtketting met 10 
lampjes voor de linker kant en 1 lichtketting met 20 lampjes voor de 
huizen aan de rechterkant gebruikt. Plaats de kortere lichtketting in 
het huis helemaal aan de linkerkant en verdeel de langere ketting in de 
drie huizen aan de rechterkant. De kabel kun je in de lipjes van de Tetra 
pakken steken, zodat ze niet los in de huizen liggen. De batterijhouder 

van de langste ketting in het onderste vak leg-
gen, zodat je hem gemakkelijk aan en uit kunt 

schakelen. 

Opdat je notities, briefkaarten of wenskaarten aan kunt brengen, heb je 
nog een magneetstrip nodig. Schilder met de magneetverf een ongeveer 

1,3 cm brede streep in het midden op de muren van het huis.
Als alternatief kun je ook magneetfolie opplakken. De uitgesneden 
ramen met warme lijm op de magneten plakken en op de (gedroogde) 

magneetstrip aanbrengen.

De schroefdop van de verpakking kun je bijvoorbeeld ook als muurhouder of pennenhouder ge-
bruiken.

TIPP:Je kunt je „stad“ nog versieren 

met mozaïek spiegelstenen of 
glitterverf.




