
CAT CASTLE
In deze Joybox vind je alle materialen om voor jouw favoriete viervoeter een gepersonaliseerd 

speelhuis te maken. Het enige wat je nodig hebt is de extra kartonnen doos waarin deze 
Joybox zat en enkele lege wc-rolletjes. Ook het opvulpapier zal je kunnen gebruiken.

Stap 1: We beginnen met de grote doos. Maak eerst de ‘deuropening’. Snij een kattenhoofd-poort waar je kat 
zeker door kan, uit. Laat de onderkant van de poort vast aan de doos. Neem de verf en schilder de volledige doos 
wit. Behalve de bovenkant. Vergeet de poort niet. Laat even drogen en geef eventueel een 2de laag indien nodig.

Stap 2: Als de doos wit is, en droog, dan beginnen we aan de speelramen. Aan de linkerzijde maken we een groot 
speelraam. Snij het speelraam uit, in een vorm naar keuze. Als de opening klaar is, maken we de speeltjes. Neem 
enkele touwtjes en voorzie ze van pomponnetjes en stukjes rietjes. Plak de touwtjes vast aan de binnenkant, zodat 
ze in het speelraam bengelen. Steek pluimpjes in de zijkant van de doos.

Stap 3: Snij een lange strook uit aan de linkervoorkant, naast de poort. Het hoekstuk ga je inwikkelen in touw, dat 
als krabmuurtje dient. Als het touw rond de hoek is gewikkeld, bestrijk je deze met lijm zodat deze stevig 
vastplakt. Het smalle speelraam kan je ook voorzien van kleurrijke pluimpjes.



In fun we trust

Stap 5: We snijden de bovenkant en achterflap van de Joybox af, afhankelijk van de grootte van de doos. Dit witte 
karton gebruiken we als dak, zodat het stevig genoeg is en de kat ook op het dak kan zitten. Bestrijk de bovenkant 
goed met lijm en kleef het dak erop. Druk goed aan.

Stap 4: Aan de andere kant van de doos komt een speelraam waar de kat haar kop kan doorsteken. We snijden 
eerst een cirkel uit de doos, waar de kop door past. Snij een leeuwenkop uit het oranje vilt en kleef het zorgvuldig 
rond de opening. Teken met potlood het lichaam van de leeuw en schilder/kleur deze in. Snij dan de leeuwenpo-
tjes uit en kleef ze onderaan. Snij dan de staart uit en kleef deze aan het uiteinde van de staart. Kies zelf welke
kleur je de leeuw geeft. Geen fan van leeuwen? Laat je creativiteit de vrije loop en kies een ander dier.

Stap 6: Rechts van de ingang. Knip een wc-rolletje in cirkels. 
Verf ze wit en kleef ze tegen de wand. Hierin kan je snoep-
jes leggen of andere speeltjes. Neem dan enkele stokjes, 
bevestig er een touwtje aan en hang er enkele speeltjes aan. 
Steek de stokjes in de doos. Je kan deze laten hangen of 
gebruiken om samen met jouw kat te spelen.

Stap 7: Tijd voor de finishing touch. Personaliseer het 
speelhuis en teken boven de poort de naam van jouw kat.

Wat zit er allemaal in?

Witte verf

Bruine verf

Verfborstels

Pompons

Rietjes

Stokjes

Veren

Lijm

Oranje vilt


