
HUISDIEREN
ZONDER ZORGEN



HALLO ALLEMAAL. MISSCHIEN HEB JE AL EEN 
HUISDIER MAAR MISSCHIEN OOK NIET. DIT 
HUISDIER IS IN IEDER GEVAL MAKKELIJK IN HET 
ONDERHOUD.  JE KAN MAKEN WAT JE HET LEUKST 
LIJKT. POES, VOGEL, HOND, KOE, DRAAK. 

HET PRINCIPE BLIJFT HET ZELFDE.

Nodig: karton. Ga uit van twee dozen. Dikke stift. Schaar 
en/of scherp mes. Eventueel verf, potlood, of iets anders 
om er kleur aan te geven.

Bedenk wat je wil en teken het silhouet op het karton.



• Knip het uit en leg het op een
ander stuk karton. Trek het om en 
knip deze afbeelding ook uit zodat
je twee dezelfde figuren hebt.





• Neem een small stuk karton. Ik
gebruik dan de zijkant van een doos. 
Die hou je ter hoogte van de poten
en je tekend de hoogte af. Zet een
streep en knip af.



• Op dat stuk karton teken je de 
‘voorkant’ van het dier. Dat moet je 
een beetje verzinnen. Maar zie het 
als een dwarsdoorsnede van het 
dier op de plek van de voor- en 
achterpoten. Je doet dit twee keer. 
Voor en achter. En je knipt het uit



Net als bij de cactus van de 1e les komt ook hier de 
konstruktie tot stand door spleten te knippen in de delen 
zodat ze in elkaar geschoven kunnen worden.

Hou de delen naast elkaar om te meten hoe diep het moet. 
Bij mij gaat het meestal ook niet in een keer goed. Soms is 
het wat passen en meten.



• Ik had de achterpoten van de kat
zo getekend. Maar nu komt het wel
wat raar uit met het knippen. Als je 
achterpoten recht tekend dan loopt
de spleet wel tot de onderkant.



• Schuif de delen in elkaar en daar
staat de poes. Of hond, koe, 
drommedaris.



• Voor meer massa kan je nog
meer dwarsdoorsnedes maken. 
Gebruik je fantasie. 





• Ik had geen verf in huis en heb de 
poes dus met andere middelen
kleur gegeven. Potlood, stukje wc
papier en zwarte stift.

• Maar als je verf hebt kan je ook
lekker gaan schilderen. Leef je uit
zou ik zeggen.



TJA, WAT MOET JE DÁÁR NU MEE?

Veel plezier met het maken van je onderhoudsvrije 
huisdier.



VOOR DE 
VOLGENDE WEEK

• Verzamel alle verpakkingsmateriaal dat 
je in de komende week anders weg zou 
gooien. Lege plasticbakjes, thee doosjes, 
drinkbekers en zo voort. Kijk ook eens 
naar wat je verder in de kast hebt liggen 
aan rommeltjes zoals elastiekjes, spijkers, 
wattenstaafjes (schoon!) en zo meer. In 
mijn volgende opdracht gaan we het 
gebruiken.

• Groetjes Tabita
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