
POOPING UNICORN
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: Snij de rietjes zodat je 16 gelijke pootstukjes krijgt.

Stap 2: Neem 2 wc-rolletjes. 1 wc-rolletje snij je zodat er 1/3 afvalt. Uit het overblijvende 
stuk snij je de eenhoorn en 2 oren. Let op, maak de oren en eenhoorn lang genoeg, 
zodat ze een ombuig-flapje hebben om vast te plakken.

Stap 3: Schilder de wc-rolletjes wit (of in een andere kleur).

Stap 4: Personaliseer de pootstukjes.

Stap 5: Maak 4 kleine inkepingen in het wc-rolletje. 2 vooraan, 2 achteraan. Hier worden 
de poten vastgemaakt.

Stap 6: Neem een touwtje, haal het door het wc-rolletje en bevestig in de inkepingen.

Stap 7: Steek het touw door de pootstukjes. 4 per poot.

Stap 8: Snij de piepschuim bolletjes doormidden. Bevestig een half bolletje aan het 
touw. Prik een gaatje in het piepschuim en duw het touwtje erin. Doe er lijm bovenop 
zodat het zeker vastplakt.

Stap 9: Nu heb je het lijf van de unicorn. Aan de voorkant van het wc-rolletje, bovenaan, 
maak je een gaatje. Je neemt opnieuw een touwtje en steekt dit door het gaatje. Maak 
een knoopje in het touw en plak het vast zodat het goed vasthaakt aan het lijf. Snij een 
rietje doormidden en haal het touwtje erdoor. Dit is de nek van de unicorn.

Stap 10: Neem het hoofd van de unicorn. Maak een gaatje bovenaan, achteraan het 
hoofd. Haal het touwtje erdoor zodat het hoofd op het rietje rust.

Stap 11: Plak de oren en eenhoorn op de gewenste plaats. Vergeet de oogjes en de 
staart niet. Versier de unicorn zoals je zelf wil.

Stap 12: Neem een lang touw, haal er een rietje (het handvat) doorheen. Bevestig het 
ene uiteinde aan de staart en het andere uiteinde aan het touwtje dat door het hoofd 
loopt.

Stap 13: Kleef vooraan in de opening van het wc-rolletje een klein strookje papier. Dit 
zorgt ervoor dat de drolletjes niet vooraan uit de unicorn vallen.

Stap 14: Doe de drolletjes in de unicorn en tadaaaa! Je bent klaar om jouw pooping 
unicorn uit te laten.

Stap 15: Zit je echt vast? Laat het ons weten via mail of onze social media 
en we proberen jou zo snel mogelijk te helpen.


