
Prikpen of mesje

3 melkpakken

Diverse kleuren papier 
Potlood

Bison Alleslijm

Transparant oranje of geel 
papier (vlieger papier)

3 Waxinelichtjes met      
een batterij

Bison Glitter Glue

Witte stift

Watjes
Wiebeloogjes

Bison Stic
Printables halloween

Zwart papier en papier met 
bakstenen print

Vandaag knutselen wij 
Halloween lamp Huisjes! 

Maar wat heb je hiervoor nodig?

Download het ontwerp van de Halloween huisjes 
en print uit. Leg de materialen klaar. 

Knip van de melkpakken de onderkant eraf. Zorg 
ervoor dat je 3 melkpakken met verschillende 
hoogtes krijgt. Maak de melkpakken van binnen 
goed schoon en droog ze af.

Beplak 2 melkpakken met het zwarte papier en 1 
pak met het baksteentjespapier. Gebruik hiervoor 
Bison Alleslijm.

Teken met potlood een aantal raampjes aan de 
voorkant van de melkpakken en prik deze uit.  
TIP: Je kan ook met behulp van een volwassene de 
raampjes uitsnijden.

Knip stukjes transparant papier uit die iets groter zijn 
dan de ramen die je gemaakt hebt en lijm deze met 
Bison Stic achter de raampjes aan de binnenkant 
van de melkpakken.

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

Halloween Huisjes/Lamp
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STAPPENPLAN

AmelGa01
Sticky Note
Halloween Huisjes/ lampjes

AmelGa01
Sticky Note
Halloween Huisjes/ lampjes



...en weer door met de volgende stappen!
Halloween Huisjes/Lamp

Knip de griezelige figuren uit het ontwerp en lijm de 
wiebeloogjes met Bison Stic hierop. Plak de griezelige 
figuren met Bison Stic op de huisjes vast. 

Teken met een witte stift spinnenwebben op de huisjes 
om het extra griezelig te maken. TIP: Gebruik Bison 
Glitter Glue om extra te versieren.

Heeft jouw melkpak een gat aan de bovenkant? 
Doe er dan een watje. Zo lijkt het alsof er rook uit 
de schoorsteen komt.

Plaats de 3 waxinelichtjes onder de huisjes en zet 
ze aan.               
Plaats huisjes naast elkaar op een rijtje…
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Tadaaaa!
Boeeeeeeeee!!!!
Griezelen maar!
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Doe er dan een watje in.
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Sticky Note
Plaats de huisjes naast elkaar op een rijtje...
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