
‘WHAT’S IN THE BOX?’
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: Open de Joybox doos. Kleef de achterflap tegen de doos. Snij langs beide zijdes 
een ronde opening. Dit zijn de openingen waar je straks je handen kan doorsteken.

Stap 2: Snij een opening in de voorzijde van de doos. Je kiest zelf welke vorm deze 
heeft.

Stap 3: Leg de confetti verspreid op een propere ondergrond (gebruik een snijmat of 
een andere onderlegger die vuil mag worden).

Stap 4: Lijm de voorzijde van de doos in. Druk de plakkerige voorzijde in de confetti. 
Hou deze enkele minuten vast zodat de confetti goed blijft plakken. Herhaal deze stap 
enkele malen totdat de voorkant helemaal vol confetti hangt en goed vastplakt.

Stap 5: Neem 2 oogbollen. Snij een klein schelletje van de onderkant van elke oogbol. 
Snij er een 2de schelletje af, daar waar het oog geplakt wordt. De ogen plakken niet 
goed op een bolle ondergrond, vandaar dat we dit een beetje platter maken. Kleef de 
ogen op de oogbollen. Laat ze goed drogen.

Stap 6: Kleef de ogen op de bovenkant van de doos.

Stap 7: Neem de overschot van het karton, de twee cirkels, en snij ze doormidden 
zodat je 4 halve cirkels krijgt. Aan de rechte kant vouw je het karton om, zodat er een 
flapje is waarmee we ze kunnen vastplakken. 

Lijm de vier halve cirkels in en druk ze in de confetti. Herhaal dit tot ze helemaal 
volhangen. Plooi de flapjes om en bevestig 2 halve cirkels aan beide zijkanten van de 
doos. Dit zijn de oren. Doe hetzelfde met de andere 2 halve cirkels en plaats ze achter 
de ogen. Dit zijn de oogkassen.

Stap 8: Neem het andere stuk karton dat uit de voorzijde werd gesneden. Hieruit snij je 
een ronde cirkel met een huig. Dit wordt de keel van het monster. Voorzie dit karton 
van lijm en druk het in de confetti of strooi ze erover. Herhaal dit tot het mooi en 
kleurrijk is en je geen lege stukken meer hebt. Kleef de ‘keelholte’ achteraan in de doos.

Stap 9: Ga thuis op zoek naar leuke spulletjes die je in de doos kan steken en tadaaaa! 
Begin maar te voelen en raden. 

Enkele tips? Een kommetje gekookte spaghetti. Fruit of groenten. Een plantje. Krijtjes. 
Of wat dacht je van een plakkerig snoepje?

Stap 10: Zit je echt vast? Laat het ons weten via mail of onze social media 
en we proberen jou zo snel mogelijk te helpen.


