Duizend Monsters Slinger
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Knip als je alles hebt ingekleurd de vlaggen uit
langs de zwarte lijn. Let op: laat de voor- en achterkant van de vlaggen aan elkaar zitten!
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Leg de vlaggetjes ondersteboven neer, pak het
lint en leg dat in het midden.

6

Vouw dan de vlaggen eromheen en plak ze dicht.
Gebruik hiervoor lijm of nietjes.

7

Je Duizend Monsters Slinger is klaar om je kamer
te versieren!

Feestje? Maak zelf deze muizenissige slinger,
en het wordt een monsterlijk feestje!

Wat heb je nodig?

verf,
Printpapier – kleurpotloden, viltstiften,
gen mee
glitters of andere dingen waar je de vlag
illende
kunt versieren – schaar – lintjes in versch
kleuren – lijm of nietjes

1
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Bekijk eerst waar je slinger moet hangen en hoe
lang hij moet worden. Tel bij die lengte 50 cm op
zodat hij straks mooi gaat hangen.
Print vervolgens deze
vlaggetjes uit. Doe dat
een paar keer zodat het
lint straks vol komt te
hangen met de monster
vlaggen.
Kleur de vlaggen mooi in. Gebruik je heel veel
verschillende kleuren, dan wordt de vlag lekker
vrolijk. Geef je de vlaggen maar 1 of 2 kleuren,
dan krijg je een heel artistieke slinger!
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