
ZIE JE EEN WARNING TEKEN? VRAAG DAN 
EEN VOLWASSENE OM JE TE HELPEN! Warning

!

Geel en zwart wol

Een leeg blikje
Chenilledraad

Stokjes/takjes/bamboe/
riet/stro

Kralen

Boterhamzakje

2 Grote wiebeloogjes

Fruitnetje

Touw

2 Waxine licht cupjes

Spijker

Hamer
Schaar

Bison Alleslijm

Vandaag knutselen wij een 
bijenhotel!

Maar wat heb je hiervoor nodig?

Leg alle benodigdheden klaar. Knip ongeveer een meter geel en zwart wol af en 
smeer het blikje rondom met Bison Alleslijm in. 
Daarna draai je de zwarte en gele wol rondom het 
blikje totdat het hele blikje voorzien is van wol.

Vouw het boterhamzakje dubbel en knip de vorm 
van een vleugel uit. Doe hetzelfde met het 
groente/ fruit netje. Je hebt nu 4 vleugels

Knip een stuk chenilledraad af van ongeveer 20 
cm. Rijg de chenilledraad door het fruitnetje in de 
vorm van een vleugel. Begin en eindig aan de 
onderkant van de vleugel. Doe dit nogmaals voor 
het 2e vleugeltje.

Lijm met Bison Alleslijm de vleugel van het fruitnetje 
en chenilledraad op het transparante vleugeltje van 
het boterhamzakje. Doe dit nogmaals voor het 2e 
vleugeltje.

Voor de pootjes knip je chenilledraden door het 
midden. Rijg een kraaltje aan elke 
chenilledraad en draai de draad onder het 
kraaltje goed vast zodat het kraaltje blijft 
hangen. Nu kan je meerdere kralen aan de 
pootjes rijgen. Hou aan de bovenkant van het 
pootje 2 cm vrij.

...draai snel je blaadje om voor de volgende stappen!

Bijenhotel
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STAPPENPLAN



...en weer door met de volgende stappen!
Bijenhotel

Sla met een hamer en een spijker 4 gaatjes aan 1 
zijde van het blikje. Door deze gaatjes trek je de 
bovenkant van de pootjes en maak aan de 
binnenkant van het blik een knoopje.

Lijm met Bison Alleslijm aan de onderkant van de lege 
waxinelicht cupjes de wiebeloogjes. 

Sla met een hamer en een spijker 2 gaatjes in de 
bovenkant van het bijenlijfje aan de open kant van 
het blikje en trek hier de chenilledraden van de 
oogjes doorheen. Maak aan de binnenkant een 
knoopje in de chenilledraden.

Stop het blikje vol met takjes, touw en stro. Hier 
zullen de bijtjes zich in gaan nestelen. 
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Om de oogjes vast te maken knip je een 
chenilledraad doormidden. Maak met een schaar of 
aardappelschilmesje aan de boven- en onderkant 
van het waxinelicht cupje een sneetje. Smeer de 
chenilledraad in met wat Bison Alleslijm en bevestig 
de chenilledraden in de sneetjes van het cupje.

Knip een stuk touw af en knoop om het lijf van het 
bijtje. Zorg ervoor dat je nog een flink stuk touw 
los hebt hangen. Bevestig de 2 vleugels op de rug 
door de chenilledraden aan het touw te knopen.
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12 Tadaaaa!
Zoek een mooi plekje in de 
tuin of op balkon en hang 
het bijenhotel op. 

Laat de bijen maar komen!
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