
POKE-IN-THE-EYE-MONSTER
Let’s make a

Bekijk eerst de snelle tutorial video. Dit geeft je alvast een overzicht van hoe 
dit knutselproject loopt. Als je twijfelt of er lukt iets niet, hieronder staat het 

ook in stappen toegelicht. Niet vergeten, knutselen is keihard prutsen, 
smossen en proberen! Als het niet meteen lukt, geen probleem, just try again. 

Stap 1: Neem 14 potjes. Ga in huis op zoek naar leuke verrassingen om in de 
potjes te steken. Een mini speelgoedje, een briefje, een snoepje, een juweeltje, etc.

Stap 2: Scheur de serviettes in halve rode vierkanten. 
Lijm de randen van de potjes in en druk ze op het rode serviette papier. Let op dat de 
verrassing er niet uitvalt. Doe dit voor alle potjes.

Stap 3: Zorg dat de lijm droog is en knip alle rode randjes van de potjes.
Neem witte tafelconfetti en maak met een zwarte stift oogbolletjes.
Kleef de oogbolletjes op het rode serviette papier.

Stap 4: Lijm 3 potjes vast aan de linker- en rechter-binnenflap van de doos. Laat ze 
drogen zodat ze zeker goed vastplakken.

Stap 5: Orden 4 potjes op de bodem van de doos zodat de potjes aan de zijflappen 
nog naar binnen kunnen en de doos nog kan sluiten. Lijm ze vast.

Stap 6: Doe hetzelfde op het deksel van de doos en orden de potjes zodat de doos nog 
kan sluiten.

Stap 7: Sluit de doos en laat alles goed drogen.

Stap 8: Neem 2 potjes en snij een kruis in de bodem. Steek er een ballon door en blaas 
deze op tot het potje volledig gevuld is. Doe dit bij beide potjes. Dit worden de ogen.

Stap 9: Teken of plak 2 oogbolletjes op de ballonnen. Kies zelf wat voor ogen je dit 
monster wil geven. 

Stap 10: Neem de witte tafelconfetti en plak ze schubsgewijs op de buitenrand van de 
potjes. Let op, doe enkel lijm op een klein stukje van de tafelconfetti, zodat ze enkel 
met de bovenrand vastkleven. Als je wil kan je de rest van de doos ook verder op deze 
manier afwerken. You choose! 

Stap 11: Por in de oogjes van ons monster en tadaaaa! Elke keer weer een verrassing.

Stap 12: Zit je echt vast? Laat het ons weten via mail of onze social media 
en we proberen jou zo snel mogelijk te helpen.


