Muizenissige Sinterklaas surprises!
Gaan jullie op school of thuis met
Sinterklaas surprises doen? Geronimo helpt je
graag een pootje en heeft deze muizenissige surprise
ideeën voor je bij elkaar gezocht. Sluit jezelf op in je
kamer met alle spullen en knutselen maar!
Fijne Sinterklaasavond!

Romantisch tasje
Met dit trendy tasje in de vorm van een hart, maak
je echt de blits bij de echte modeliefhebber! Volg de
aanwijzingen op en maak voor je moeder, zus of
vriendin, een muizinnig mooie
surprise in de vorm van een …
romantisch tasje!

Wat heb je nodig?
Karton
Knopen (4 stuks)
Kraaltjes
Panty (blauw of roze)
Lege (pasta)doos
Vilt (blauw en roze)
Watten

Uit: Knutselen met
Geronimo & co
© Atlantyca SpA

Let op! Controleer eerst of je cadeautje in de surprise past.
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Door deze open
zijde kun je je
spulletjes in het
tasje opbergen.

1

Leg de pastadoos met de open zijde naar
boven op het stuk karton en teken een hart
rond de doos. Door deze open zijde kun je
het cadeautje in het tasje opbergen. Knip de
omtrek van het hart uit en gebruik dit om
een tweede hart te tekenen. Zo krijg je twee
kartonnen harten van dezelfde grootte.

2

Leg één van de harten op een ander stuk
karton en teken de omtrek over. Haal het model
weg en teken binnenin een kleiner hart.
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Knip de omtrek van het kleine hart uit en
gebruik het om nog een tweede hart van dezelfde grootte te tekenen.

4

Knip de
vier harten
uit vilt.

Teken de omtrek van het hart op een stuk vilt
met het model dat je in stap 1 hebt gemaakt.
Maak zo vier grote harten (2 blauwe en 2 roze)
uit vilt om het tasje langs de binnen- en buitenkant te bekleden.
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Knip ook twee harten uit roze vilt met het
model van het kleinere hartje uit stap 3.
Deze zal je als decoratie op het tasje vastmaken.

Plak de strook op de zijkanten
van het tasje en laat een
brede opening aan de
bovenkant.

6

Plak de twee grote roze harten op de binnenkant van de twee kartonnen harten die je in
stap 1 hebt gemaakt. Plak de doos waarin je je
het cadeautje zal stoppen in het midden van de
twee grote harten, met de open zijde naar de
bovenkant van het hart.

7

Knip aan
beide
kanten
franjes van 2 cm,
zo kun je het
makkelijker vastmaken.

Meet de dikte van de doos en knip uit een stuk
blauw vilt een strook die nog 4 cm breder is
dan de dikte van de doos. Plak de strook vast.
Zo maak je de boord van je tasje.

Handtassen

8

Plak de twee blauwe harten uit vilt (stap 4)
op de buitenkant van het tasje. Daarna plak
je de twee kleinere roze harten (stap 5) in het
midden van beide buitenkanten van het tasje.
Versier het handvat
met vier knopen.
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Voor het handvat van het tasje, vul je een
panty met watten. Maak hier twee worstjes
van en wikkel ze rond elkaar. Sluit ze af met
een nietje. Maak het handvat vast aan het
tasje met lijm en plak een leuke knoop op het
uiteinde van de hengsels. Doe nu het cadeautje
in het tasje en plak de opening dicht met een
stukje karton.
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Plak blauwe en witte kraaltjes op
de twee kleine harten. Nu is je
romantische surprise klaar!

Deurstop met
gaatjes
Wat heb je nodig?
Acrylverf
Lege (pasta)doos
Plastic zakje
Schuimrubber
Steentjes

Deze deurstop met gaatjes maak je wanneer je net
als Pandora één dag van tevoren tot de ontdekking
komt dat je morgen je surprise af moet hebben …
Want deze muizinnige surprise
heb je in een pootomdraai
gemaakt. Pak gi-ga-snel
alle spullen bij elkaar
en ga aan de slag!

Uit: Knutselen met Geronimo & co - © Atlantyca SpA

Let op! Controleer eerst of je cadeautje in de surprise past.
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Teken een driehoek op de twee zijden van een
macaronidoos, net zoals in het voorbeeld.

2

Knip de twee driehoeken (inclusief de onderkant) uit de doos.

Knip de korte zijde van
de twee driehoeken een
beetje rond.

3

Pak je cadeautje in en stop het in de doos.
Gebruik twee repen karton en plakband om
de open zijden van de doos, die de vorm heeft
van een driehoek, te sluiten.

4
Meet de vijf zijden van het stuk kaas en knip
met een schaar net zulke grote stukken uit
schuimrubber.

6
Breng oranje
effecten aan
op de
binnenste
rand van de
gaten.

5

Maak een heleboel kazige gaatjes met je schaar.
Beschilder het schuimrubber met gele verf en
laat het drogen.

Plak het schuimrubber op alle zijden.
Je kunt de surprise stiekem voor de
deur leggen, zodat degene
voor wie de deurstop is
eerst nog op zoek moet
gaan naar zijn surprise!

Wat heb je nodig?
Acrylverf
Behangplaksel
Crêpepapier
Foamboard (2 cm dikte)
Karton (wit en rood)
Keukenpapier
Kraaltjes (beige)
Papieren bolletje
Plakband (rood en doorzichtig)
Rubber (2 mm dik, geel & wit)
Viltstiften (geel en oranje)
Plastic kommetje
Rietje
Rond plastic doosje
Rood plakband
Smeerkaasdoosje
Vellen gekleurd

Uit: Knutselen met
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Super burger
Deze surprise maak je natuurlijk voor een smulpaap
zoals Geronimo’s neef Klem! Extra cool is dat je
in deze superburger op twee plekken een klein
cadeautje kunt stoppen … Waar? Ergens tussen
de kaas en de augurkjes!

Let op! Controleer eerst of je cadeautje in de surprise past.

1

Om het bovenste deel van het broodje te
maken, neem je een plastic kommetje. Teken
de omtrek ervan op een stuk karton. Pak je
cadeautje in en stop het in het kommetje.
Knip vervolgens het schijfje uit en plak het op
het kommetje zodat het afgesloten is.

3

Beschilder het kommetje en de onderkant
met gele verf. Breng enkele oranje schaduwen
aan zodat het er echter uit ziet. Dit wordt de
bovenkant van je broodje!
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Versier een rietje met rood plakband en maak
het met doorzichtige plakband vast op de bolle
zijde van het kommetje. Bedek heel het kommetje met stukjes keukenpapier gedrenkt in water
en behangplaksel. Laat dit drogen.

4

Als sesamzaadjes, plak je flink wat beige kraaltjes op het broodje zoals op de afbeelding.
Beschilder een piepschuimballetje met groene
acrylverf en steek het op het rietje. Dit is de
olijf.

In dit doosje, dat je aan
de binnenkant van het
broodje vastplakt, kan
je kleine spulletjes of
geheime briefjes
opbergen.

5

Plak het deksel van een plastic doosje in het
midden van het broodje. Zo kan je het andere
kleine cadeautje verstoppen.

Plak de onderkant van het
doosje in het midden van
het onderste deel van het
broodje.
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Maak nu het onderste deel van het broodje: neem
een rond doosje, bijvoorbeeld van smeerkaas.
Verf het eerst met witte acrylverf en breng vervolgens een laag gele verf aan zodra de eerste
laag is opgedroogd.

Breng
schaduwen
aan met rode
acrylverf.
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Vraag een volwassene om schijfjes uit het foamboard te snijden en maak hier plakjes hardgekookt ei van. Kleur de dooier met viltstift geel
en breng wat oranje schaduwen aan.
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Voor de tomaten knip je schijfjes uit een vel
wit rubber en verf dit rood. Voor de augurkjes knip je enkele schijfjes uit wit rubber die
je vervolgens groen schildert (zie voorbeeld).
Voor de uien trek je met een paarse stift verschillende cirkels op schijfjes wit rubber.

Vouw het papier
zo vaak mogelijk
om een golvend
effect te
krijgen.

Breng ook op dit deel
beige kraaltjes aan.

9

10

Knip een rechthoek uit een vel geel rubber.
Laat een volwassene rondjes eruit snijden om er
gatenkaas van te maken. Op de zijkant van de
rondjes breng je gele en oranje schaduwen aan.
Voor de blaadjes sla knip je enkele rechthoeken
uit groen crêpepapier.
Knip 25 vierkanten uit rood karton (van 4 x 4 cm) en
plak ze op het rooster. Wissel daarbij telkens af met
een wit vierkant.

11

Het rooster
heeft een grootte
van 28 x 28 cm

Voor het tafelkleed snij je een vierkant uit het
foamboard. Teken een rooster met zeven vierkanten per zijde.

Plak de ingrediënten allemaal op het onderste
deel van het broodje, rond het doosje in het
midden.

12

Zet het megamuizige broodje
weer in elkaar door het onderste
en bovenste deel op elkaar te
passen en plak het met lijm vast
aan het tafelkleed.
Je superburger surprise
is klaar!

Een muizenissige
spaarpot
Ga je een surprise maken voor iemand die van
fotograferen houdt? Of voor iemand die een
enorme spaarder of vrek is? Maak dan deze
spaarpot in de vorm van een fototoestel!
Muizenissig handig en leuk!

Wat heb je nodig?
Acrylverf
Draad
Golfkarton
Karton
Kartonnen doosjes (1 formaat
fototoestel en 2 kleine)
Keukenpapier
Paperclips (14 stuks)
Papieren balletjes
Plastic dopjes (2 stuks)
Rolletjes van toiletpapier (2 stuks)
Sheet (doorzichtig plastic vel)
Vilt
1 of 2 zakjes chocolade muntstukken

Uit: Knutselen met
Geronimo & co
© Atlantyca SpA

Let op! Controleer eerst of je cadeautje in de surprise past.
Bevestig het halve rolletje
uiterst links aan het doosje.

Het doosje is ongeveer
17 cm lang, 9 cm hoog en
6 cm breed.

1

Neem een rechthoekig kartonnen doosje. Doe
daar je ingepakte cadeautje in. Knip het toiletrolletje aan de lange zijde doormidden en bevestig het met plakband aan de voorkant van
het doosje. Sluit het bovenste deel af met een
half rondje dat je uit karton knipt.

3

Bedek alles met stukjes keukenpapier gedrenkt
in water en behangplaksel. Laat het goed
drogen.

2

Om een mooi rondje te tekenen, kun je de omtrek
van een toiletrol gebruiken.

Maak een gat aan de voorkant van de doos.
Let op dat je je cadeautje niet stuk maakt.
Plak op de voorkant, bovenaan rechts, een klein
doosje, bijvoorbeeld de verpakking van nietjes.

4

Om de flitser te maken, neem je een kartonnen doosje, bijvoorbeeld de verpakking van
een klein stukje zeep. Knip een rechthoek uit
zoals op de afbeelding. Die zal je gebruiken
om de muntstukken in te stoppen.
Maak een gleuf in de bovenkant
van het toestel en plak hier de flits
bovenop.

5

Knip aan de onderkant van het doosje een
opening zodat de muntstukken door de flits
naar beneden kunnen vallen in het fototoestel.

6

Teken met een potlood margrietjes.
Kijk naar de tekening en plak op dezelfde manier twee plastic dopjes en een half papieren
balletje om de drukknoppen te maken.

Kleur het halve papieren
balletje rood.

7

Beschilder de achtergrond van het toestel met
roze acrylverf, de margrietjes schilder je wit en
geel en de flits grijs en geel.

9

Schuif de zoomlens in het gat aan de voorkant van het fototoestel. Als je de zoomlens
uit het toestel trekt, kan je bij het cadeautje
dat je in de spaarpot hebt gestopt.

8

Voor de lens knip je een klein
rondje met twee flapjes uit
een doorzichtige sheet. Met de twee flapjes
maak je het rondje vast aan de voorkant van
de ring. De ring kleur je roze.

Voor de zoomlens knip je uit een rol toiletpapier een ring van ongeveer 4 cm hoog. Wikkel
rond de ring een strook grijs golfkarton dat je
ongeveer 2 cm boven de ring laat uitsteken.
Bevestig de strook aan de ring met lijm.

10

Knip een strook uit een stuk vilt. Dit wordt
de riem van het fototoestel. Om het vilt vast te
maken, knip je gaatjes aan de twee uiteinden
van de reep. Rijg er een blauwe draad door en
maak daar een knoop in, zoals op de afbeelding.

12

Het moment is
aangebroken om
de camera te vullen
met de chocolade muntstukken. Je hoeft ze
alleen door de opening
van de flits te schuiven!

11

Maak de riem aan
beide zijden van het
toestel vast.

Maak vier evenwijdige gaatjes aan beide zijden van het toestel, twee aan de rechterkant
en twee aan de linkerkant. Bevestig daarna een
kettinkje van blauwe paperclips aan elke zijde
van het toestel.

