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

Balletje van piepschuim 
(Tempex bal)

Eierdoos

2 ijslollystokjes

Schaar
Pen/potlood

2 spelden

Bison Glitterglue
Bison Doublefix

Stevig draad

1 plastic dop
3 chenilledraadjes

2 wiebeloogjes
1 kleine pompom

Bison Alleslijm
Bison Stic

Papier uit tijdschrift
Cd

Knutsel een sneeuwmannetje op
ski's-hanger voor in de kerstboom!

Maar wat heb je hiervoor nodig?

Leg alle materialen klaar. Voor het hoedje knip je uit de eierdoos een punt, knip 
de onderkant een beetje netjes bij en van de punt 
knip je een klein stukje af. Knip daarna de hoekjes 
aan de onderkant van de punt een beetje in zodat er 
“flapjes” ontstaan. Plak op deze flapjes aan de 
binnenkant een stukje Bison Doublefix. 

Maak van 3 chenilledraden 1 lange draad door ze 
aan elkaar vast te draaien. Wikkel het daarna aan 
de onderkant om het hoedje heen.

Prik met een speld in de piepschuim bal. Maak een 
grote lus in een stevig draadje en knoop deze vast 
aan de speld. Trek daarna de lus van onder naar 
boven door het hoedje. Aan de lus kan je het 
sneeuwmannetje later ophangen. Plaats daarna 
het hoedje op de bal, druk hierbij de Bison 
Doublefix goed aan. 

Knip uit een tijdschrift meerdere rondjes. Vouw de 
rondjes 4x en knip de vouwlijnen aan de zijkant in. 
Stop het papier daarna met het puntje in het gaatje 
aan de bovenkant van het hoedje.

Breng flink wat Bison Glitter Glue op de 
bovenkant van de 2 ijslollystokjes aan. Het 
midden van de ijslollystokjes laat je vrij van 
Bison Glitter Glue. Laat goed drogen en doe 
hetzelfde aan de onderkant van de 
ijslollystokjes. Hier kan je het gehele 
ijslollystokje van Bison Glitter Glue voorzien.

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

Sneeuwmannetje op ski’s-hanger
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STAPPENPLAN



...en weer door met de volgende stappen!
Sneeuwmannetje op ski’s-hanger

Lijm met Bison Alleslijm de wiebelogen en de pompom 
als neus op het gezicht.

Draai met een schaar een gaatje in de dop. Breng 2 
stukjes Bison Doublefix aan op de plekken op de 
ijslollystokjes waar geen Bison Glitter Glue zit en druk 
de dop met de vlakke kant hierop stevig vast. 
 

Plak een stukje Bison Doublefix in de binnenkant  
en de rand van de dop. Druk daarna het 
kerstmannetje stevig op de dop.

Prik met een speld aan de onderkant door het 
gaatje van de dop in de piepschuim bal. Hierdoor 
weet je zeker dat de het sneeuwmannetje goed 
vast blijft zitten. TIP: Vergeet niet je 
sneeuwmannetje extra te versieren met Bison 
Glitter Glue.
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Tadaaaa,

Versieren maar!
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