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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:
ongeveer 15 lege Tetrapaks in verschillende maten,
zwarte acrylverf,
lichtketting met 10 en 20 lampjes, 5 AA-batterijen,
magneetverf en ronde magneten 

Benodigd gereedschap:
penseel, liniaal,
prikpen,
knutselmes,
warm lijmpistool
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knutselinstructies
De creatieve Skyline is niet alleen een handige „must-have“ voor het 

bureau, maar ook een echte eyecatcher.
Op het tweede gezicht herken je de gerecyclede Tetrapakken.

Stap 1

Stap 2

Stap 1Stap 1

Gooi de lege Tetrapakken niet weg! Was ze goed 
uit en laat ze enige tijd drogen. Nu verf je de 

dozen met de zwarte acrylverf. Breng indien no-
dig twee lagen aan, zodat alles goed bedekt is.

Stap 2Stap 2

Teken met een liniaal en een priknaald een onge-
veer 1 x 2 cm groot raam aan de voorkant. Met 

een knutselmes snij je het daarna uit. 
Ook moet je de openingen boven voor de cd-vak-

ken en zo verder uitsnijden.

Benodigde materialen:
ongeveer 15 lege Tetrapaks in verschillende maten,
zwarte acrylverf,
lichtketting met 10 en 20 lampjes, 5 AA-batterijen,
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knutselinstructies

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 3Stap 3

De Tetrapakken leg je nu op elkaar en snij de 
aansluitingsgaten voor de verlichting in de zij-

wanden van de drie rechtse huizen. Als sjabloon 
dient  de dop van de Tetrapakken. Met een warm 
lijmpistool lijm je nu alle tetrapakken aan elkaar.

Stap 4Stap 4

De lichtketting met 10 lampjes en met batterijen 
plaats je in het linker huis en de lichtketting met 
20 lampjes verdeel je in de drie rechtse huizen 

(de batterijhouder ligt hier in het lange vak 
onder de huizen). De lipjes van de Tetrapakken 
worden daarbij als een kabelhouder gebruikt.

Stap 5Stap 5

Tot slot breng je met een penseel de magneetverf op de gewenste plaatsen aan. Verf strepen 
of rechthoeken op de muren van de huizen. Breng drie lagen van de verf aan. Op de ronde ma-
gneten lijm je met een warm lijmpistool nog de uitgesneden ramen op. Na het drogen kun je 

notitieblaadjes op de magneetvlakken plakken. Vul tot slot je Skyline nog met stiften, notitie-
blaadjes en andere nuttige gebruiksvoorwerpen.
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