Megacoole
muismatjes
Maak twee megamuizige muismatjes van
Thea en Geronimo. Het zal een beestige
boel worden op je bureau!

Wat heb je nodig?
Antislip tapijt
Deksel van een pan
(2 maten)
Kaftfolie
Karton
Wit papier (2 vellen)
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Om Geronimo te tekenen, maak je met potlood een cirkel midden op het papier. Gebruik
hiervoor de kleine deksel van een pan. Trek
een rechte lijn recht door het midden van de
cirkel. Om de ogen te maken, teken je twee
ovalen binnen in de cirkel, bovenop de lijn,
zoals in het voorbeeld.

Om de neus te maken, teken je buiten de
cirkel een grotere en een kleinere ovaal vlak
naast elkaar. Voeg boven op het hoofd twee
grote ovalen toe voor de oren.

Voeg ook de pupillen
en de mond toe.
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Teken twee kleine ovalen
voor de bril.

Teken een vloeiende lijn vanuit het puntje van
de neus tot aan het midden van het oog en een
lijn vanuit het puntje van de neus tot aan de
onderkant van de cirkel. Teken een ovaal voor
de binnenkant van het oor.
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Teken de
binnenkant van de oren.

Voor de neus teken je aan de buitenkant van
de cirkel van het hoofd twee cirkels naast elkaar: eerst een kleine cirkel, gevolgd door een
nog kleinere ovale cirkel. Voeg boven op het
hoofd twee ovalen toe voor de oren, een grote
en een kleinere.
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Om Thea te tekenen, maak je een cirkel midden op een stuk papier. Trek een rechte lijn
in het midden van de cirkel. Om de ogen te
maken, teken je twee ovalen in de cirkel,
bovenop de streep, zoals in de afbeelding.
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Om de snuit van Thea helemaal af te maken,
teken je twee lijnen vanuit de neus tot aan de
cirkel van het hoofd. Daarna teken je de pupillen en de mond.
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Nu maak je de muismat. Teken met behulp
van de grote deksel een cirkel om de kop van
Geronimo.

Gum de lijnen die je niet nodig hebt weg.
De oren en een deel van het snuitje laat je wat
uit de cirkel steken. Kleur de kop in met je
stiften en knip het uit.

Perzisch tapi
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Knip mooi langs de
lijntjes van de tekening.

Plak het gezicht van Geronimo op een stuk karton en bedek het met het doorschijnende kaftfolie zodat de muis niet uitglijdt over het oppervlak van het matje.
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Volg deze werkwijze ook om
het matje van Thea en van
de andere personages uit de
wereld van Stilton te maken om aan je
vriendjes uit te delen!
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Plak onder de muismat antislip tapijt dat je op
maat knipt. Zo zorg je ervoor dat het matje niet
over je tafel glijdt.

