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Inhoud

Plakken - verven -
klaar!

Clown Bozo
Er zijn drie redenen waarom 
het beter is om een trekpop te 
hebben dan een computer.

1. Je trekt aan het touw en hij 
doet precies dat wat je van hem 
verwacht.
2. Hij maakt alleen grappen 
wanneer hij grappen maken moe-
ten en niet op die momenten dat 
het niet gelegen komt.
3. Het duurt geen eeuwigheid 
voordat hij opgang komt. Hij 
moppert bovendien niet als er 
een fout optreedt en hij niet 
veder kan. 
 
Als je de clown gemaakt hebt 
kan je vast nog veel meer re-
denen bedenken.

Naam: Groep / klas:

Inhoud: Gereedschap:
2 gestanste kartonnen A4, wit, 1,3 mm dik Potlood, Lineaal
1 touw 1000 mm lang Gum
4 ringen M 4 Schuurpapier
4 Splitpennen  Transparante lijm (Alleslijm) 
1 Zelfklevend haakje Schaar
1 Pompon Kleurpotloden
2 Wiebelogen 
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Handleiding
BOUWHANDLEIDING:

1. DE ONDERDELEN:

• Haal de onderdelen van de clown voorzichtig uit het gestanste 
(voorgesneden) karton.

• Schuur de kanten met een stuk fi jn schuurpapier.

• Plak de vier onderdelen van  het hoofd aan vast.

2. KLEUREN:

• Versier de clown met vrolijke kleuren en motieven. Wie van jullie kan de grappigste clown maken?

3. IN ELKAAR ZETTEN:

• Plak de zelfklevende wiebelogen op het gezicht van de clown. (De beschermfolie op de achter-
kant losmaken)

• Plak de meegeleverde pompon als neus op het gezicht van de clown.

• Plak het hoofd op de romp van de clown. Let op, de gaatjes voor de bevestiging van de armen 
moeten vrij blijven.

Op deze plek moet de kop van de 
splitpennen (pinnetjes) nog veel 
ruiten  hebben

• Maak de armen en de benen met een stuk touw aan elkaar vast zoals op het onderstaande plaatje 
is afgebeeld.
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• Bevestig de armen en de benen met de 4 splitpennen en 4 ringen aan de romp van de clown vast. 
Zie de afbeelding. Buig de splitpennen (pinnetjes) zo om, dat de armen en benen goed kunnen 
bewegen. Knoop het uiteinde van het touw als een soort los vast.

• Met de rest van het touw de armen en benen zo met elkaar verbinden, dat deze gelijkmatig kun-
nen bewegen en ook weer naar beneden kunnen vallen.

• Plan nu de 3 grote rondjes op elkaar en plak deze vervolgens op de achterkant van het hoofd van 
de clown.

• Plak twee kleine rondjes op elkaar en herhaal deze stap voor de andere twee kleine rondjes. Plak 
deze vervolgens op de achterzijde van de romp.

• Plak tenslotte het zelfklevende haakje op de drie grote rondjes en je trekpop is klaar!

Veel plezier en succes gewenst !!!




