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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 materiaal:
lege drankkartonnen met sluiting,
rechthoek uit golfkarton,
verschillende doosjes, wc-rollen of ander afval,
bont gekleurd papier, houtjes en touwtjes

Benodigd gereedschap:
schaar,
UHU fl inke fl es,
schuurpapier

Scheepjes van afval knutselen

Schip ahoi!!

M
et

 v
ri

en
de

lij
ke

 o
nd

er
st

eu
ni

ng
 v

an
 U

H
U

!

Knutsel je eigen schip van dingen die anders in de vuil-
nisbak zouden belanden en wordt kapitein van een 

nieuw kleurrijk watervaartuig!
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Handleiding

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Voor ieder schip twee drankkartonnen (lege dozen van 
drank) aan een van de lange zijden licht met schuurpapier 
opruwen. Een rechthoek van golfkarton met UHU fl inke 

fl es zo op de opgeruwde oppervlakken van de beide dozen 
plakken, dat de lange buitenkanten van de kartonnen dozen 
gelijk met elkaar liggen. Het golfkarton met boeken ver-

zwaren, totdat de lijm droog is.

Nu wordt deze grondvorm tot een individueel schip vormgegeven, bij-
voorbeeld in een vrachtschip, stoomboot of zeilboot. Hiervoor wordt 
restmateriaal zoals doosjes, fruitschaaltjes van karton, rollen wc-pa-

pier of soortgelijke dingen gebruikt, die anders in de vuilnisbak zouden 
belanden. Deze worden ook weer met de UHU fl inke fl es opgelijmd. De-
tails ontstaan uit gekleurd papier, vilt, rest- en natuurlijke materialen.

Ten slotte steekt men met de punt van een schaar een gat in het midden van het dek van het 
schip, hier wordt het touw voor het vasthouden van het schip aangebracht. Nu kunnen de zelf-

ontworpen schepen uit restafval te het water worden gelaten. Schip ahoi! 




