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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:
cacaodoos met deksel, acrylverf zilver, 8 schroefdoppen,  
wiebelogen, elektricienslang, chenilledraad

Benodigd gereedschap:
lijmpistool, lijmpatronen, 
alleslijm, knutselmes

Recycling robot met een geheim compartiment
Klanten upload van mevrouw Leisch

Dank u wel!
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Weg met de rommel op je bureau!  
Maak een coole robot en verberg al je spullen in een  

geheim compartiment!

Was eerst een lege cacaodoos 
goed uit, droog hem goed af en 
grond hem met de zilveren acryl-
verf. Voor een optimale dekking 
dien je meerdere lagen aan te 
brengen.

Lijm met een lijmpistool de wiebel-
ogen op twee schroefdoppen.
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Lijm de chenilledraad antennes op 
het deksel, lijm daarna op de zij-
kant van de doos twee schroefdop-
pen als oren, en lijm de armen op. 
Plak voor op de doos de schroef-
doppen met de wiebelogen en de be-
nen op. Vorm tot slot uit één stuk 
papier de neus en mond en plak 
deze ook op.

Snijd voorzichtig met een knut-
selmes vier stukken voor de armen 
en benen van de elektricienslang en 
lijm met het lijmpistool op elk uit-
einde een schroefdop.

Wikkel de drie stukken chenille-
draad los om de elektricienslang, 
zodat deze „krullend“ worden. Ver-
wijder ze voorzichtig en draai ver-
volgens aan een kant de uiteinden 
samen.




