Wat heb
je nodig?

Is het een krant of prikbord? Het is in ieder
geval muizenissig handig én leuk om te maken!
Hang er foto’s en briefjes op en alles wat je
maar wilt. Lees snel hoe je hem moet maken.

Foto van jezelf
Printer en papier
Acrylverf
Aluminiumfolie
Houten lijst
Karton (minimaal 50 x 65 cm)
Klittenband
Rubber vel (geel, 2 cm dik)
Vaatdoekjes
Transparantfolie
Vilt (groen en wit)

Plak twee stukjes witte
klittenband op de twee
binnenzijden om de krant
gesloten te houden.

De hoogte van de rechthoek is 45 cm.
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De breedte is 60 cm.

Teken op een wit stuk karton een rechthoek
voor de krant en knip het uit. Print het vel uit
waarop drie keer het bolletje met daarin de
snuit van Geronimo staat. Knip de rondjes uit.
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Vouw de krant dubbel en plak een houten of
plastic lijst op de eerste bladzijde over de hele
lengte van de vouw.

Teken aan weerszijden de
twee stukjes kaas en kleur
ze geel.

Ondertitel
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Plak bovenaan een van de bolletjes met daarin de snuit van Geronimo. Trek twee strepen
onder en naast de snuit en schrijf de naam
van de krant eronder. Teken de rode streep en
schrijf hierop de ondertitel in het wit. Daaronder schrijf je in grote letters TOP SECRET.
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Plak rechts een foto van jezelf, schrijf de
gegevens van ‘de identiteitskaart’ over en vul
al je persoonlijke informatie in.
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Schrijf in het blauw OPEN DEZE KRANT
NIET! Knip een stukje kaas uit een rubberen
vel, teken er gaatjes op met je viltstiften en
plak het tussen de woorden TOP en SECRET.
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Open de krant en plak bovenaan de andere twee
bollen met de snuit van Geronimo. Teken een
rode streep, knip nog een stukje kaas uit (zoals in
stap 4) en plak het links onder de streep.

Schrijf hier
MEGA
SCOOP
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Knip uit een vel rubber een rondje kaas, teken
er gaatjes op en plak het op de krant. De pijl
knip je uit twee sponsdoekjes van verschillende
grootte. Knip een grotere en een kleinere pijl
uit en plak de kleinste pijl bovenop de grotere.

8

Knip nog een rondje en een rechthoek uit het
gele rubber. Teken de gaatjes erop en knip
kartels in het rondje. Knip twee rechthoekige
stukken van verschillende grootte uit sponsdoekjes in twee verschillende kleuren. Plaats
het kleinste stuk bovenop het grootste en plak
ze op de krant.

Het eerste bo
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Om de bril te maken, knip je het montuur uit
een stuk karton. Wikkel aluminiumfolie rond
het montuur en plak er twee rondjes transparantfolie in als brilglazen.
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Maak de mouw van het jasje van Geronimo uit
groen vilt en maak de boord van het hemd uit
een stukje wit vilt. Teken nu nog het pootje van
Geronimo en kleur het in met bruine viltstift.
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Hang het prikbord
aan de muur en
‘prik’ het vol met
memootjes, foto’s, briefjes of
wat je maar wilt!

