
Wie houdt nu niet van eenhoorns?

 De eenhoorn staat symbool voor kracht, puurheid, gezondheid, 
 geluk, vernieuwing en zuiverheid. 
 Maak zelf een eenhoorn en schenk hem aan je beste vriend of 
 vriendin als geluksbrenger of hou hem lekker voor jezelf. 

Wat heb je nodig?

• Sjabloon van eenhoorn
• Gekleurd papier 
• Lijm 
• Schaar 
• Zwarte stift 
• Verf en verfborstel 
• Glitter papier 
• Garen

  

 Hoe ga je te werk?

 1. Meet een strook papier dat lang en 
     breed genoeg is voor je wc-rolletje 
     en knip op maat. Met een strook 
     van 9,5 cm op 15,5 cm moet dit 
     zeker lukken. Wikkel het papier rond 
     het wc-rolletje en kleef vast. Je kan 
     hier ook het sjabloon voor gebruiken.
 
 2. Nu maken we de manen en staart 
     van de eenhoorn. Voor een goede 
     lengte neem je de dikte van vier 
     vingers. Houd het begin van een 
     stukje garen vast en wikkel het een 
     vijftal keren rond je vingers. Trek 
     het garen voorzichtig van je vingers 
     en bind het in het midden vast met 
     een ander stukje garen. Knip nu 
     boven- en onderaan de garen los 
     van elkaar zodat je ‘losse’ manen 
     bekomt. 
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3. Neem nu een nieuw stukje garen en leg het om het bundeltje 

     garen heen op ongeveer een derde van de lengte en maak 
     een knoop. Knip nu ‘de staart’ tussen de touwtjes in twee. De 
     ene helft worden de manen, die korter zijn. De andere helft 
     wordt de staart.

 4. Lijm het korte stukje garen, de manen, aan de binnenkant 
     van het wc-rolletje en zorg er voor dat de manen er aan 
     de bovenkant bovenuit komen. Dit wordt de voorkant van de 
     eenhoorn. 
 
 5. Lijm nu het andere bundeltje garen in het midden van de 
     achterkant van het wc-rolletje, dit wordt de staart van de 
     eenhoorn. 
 
 6. Een eenhoorn zou geen eenhoorn zijn zonder eenhoorn! Knip 
     een mooie hoorn uit glitterpapier en lijm deze tussen of op zijn 
     manen. Je kan hiervoor het sjabloon gebruiken. 
 
 7. Knip nu oren uit gekleurd papier en kleef ze op hun plaats. Ook 
     hiervoor kan je het sjabloon gebruiken. 
 
 8. Teken de ogen van de eenhoorn met een zwarte stift. 
     Slaapt hij of geeft hij een knipoog? 
 
 9. Dop je vinger in roze verf en geef je eenhoorn wat roze 
     wangen. En klaar is je eenhoorn! 


