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sjablonen overnemen
Leg doorzichtig papier op de sjabloon en trek met 
een zacht potlood (hardheid HB of B) de afbeel-
ding over. Keer het papier dan om en leg het met 
de kant waarop je hebt getekend op karton, stof 
of knutselvilt. Ga nu met een hard potlood (hard-
heid H) over de lijnen: zo breng je ze over op het 
materiaal.

een hoorn draaien
Maak eerst twee worstjes van klei. Rol ze tussen je 
handen tot een lange kegel met een punt. 

Leg de worstjes tegen elkaar en draai ze als slak-
kenhuisjes vanaf de punt om elkaar heen; zo ont-
staat er een mooie hoorn. Laat de klei drogen 
volgens de aanwijzingen op de verpakking. Daar-
na kun je de hoorn beschilderen of met glitters 
beplakken. 

met glitters beplakken
Breng met je vingers of een klein stukje papier 
een dun laagje knutsellijm aan. Je kunt ook spuit-
lijm gebruiken. 

Laat nu wat glitter in de lijm vallen; of doe glitter 
in een bakje en draai de hoorn (of een ander voor-
werp) erin rond. Laat goed drogen.

haardos
Wikkel het garen zo’n 20 keer om je hand en knip 
af. Knoop een draad van ongeveer 20 cm lang om 
het midden van dit bosje. Knip dan de lussen links 
en rechts door.
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crepepapier 
knippen

beschilderen op een 
satEprikker 
Je kunt wattenbolletjes en houten kralen heel 
gemakkelijk schilderen zonder je vingers mee te 
kleuren wanneer je ze aan een satéprikker prikt. 
Laat de bolletjes erop zitten om te drogen. 

oren vouwen
Lijm het binnenoor op het buitenoor. Druppel lijm 
op de onderkant van het oor (links en rechts van 
het midden) en vouw beide zijden naar elkaar toe. 
Zet vast met een wasknijper en laat drogen.

karton snijden
Teken de gewenste vorm eerst met een potlood op 
het karton. Gebruik zo nodig een liniaal. Stevig 
karton snijd je het best met een hobbymesje op een 
snijmatje. Vraag of een volwassene je daarbij helpt. 

^

Voor een lange strook 
crêpepapier knip je 
gewoon een stuk in de 
gewenste breedte van 
de rol.

Als je er om de 5 cm 
franje in wilt knippen 
(zoals voor de piñata), 
laat je de strook opge-
rold, maar vouw je hem 
wel een stukje uit elkaar; 
maak nu de knipjes. Als 
je klaar bent, rol je het 
geheel uit elkaar. 
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markeerstift
Deze stiften dekken heel goed en 
schrijven of tekenen op bijna elke 
ondergrond. Daarom zijn ze heel 
geschikt voor bijvoorbeeld het tekenen 
van unicorn-gezichtjes.

Fondant
Fondant is een zachte suiker-
massa die je net als klei kunt 
vormen. Laat fondant aan de 
lucht drogen, dan wordt hij hard. 

lijm 
Met knutsellijm kun je wattenbolletjes, kralen en andere 
dingen van kunststof opplakken. Een lijmstift is heel 
geschikt voor papier en vlakke knutselprojecten. Met een 
lijmpistool kun je ook grotere stukken stevig vastplakken. 
Hete lijm wordt heel snel hard ‒ gebruik als het kan een 
lage-temperatuurlijmpistool. Met textiellijm kun je vilten 
delen opplakken of twee laagjes stof aan elkaar plakken. 
Met spuitlijm kan een zelf geboetseerde hoorn helemaal 
worden volgespoten zodat je er glitters op kunt plakken. 

Leg het voorwerp altijd op een stuk karton 
of krantenpapier als je spuitlijm 

gebruikt. 

6
22-01_Eenhoorn_knutselboek_NL.indd   6 22-01-18   15:14



crepepapier
Crêpepapier heeft heel veel rek 
en is heel geschikt voor het 
haar van unicorns en voor de 
piñata-unicorns. Het is ver-
krijgbaar in alle kleuren van de 
regenboog.

^

acrylverf
Acrylverf is gemakkelijk aan te bren-
gen en droogt zowel op plastic als op 
allerlei andere materialen. Vaak kun 

je in plaats van acryl-
verf ook spuitverf 
 gebruiken. 

glitter en 
sterretjes

Glitterpoeder, sterretjes en pailletten 
mogen bij het knutselen van unicorns niet 
ontbreken. Ze geven ze de glans die ze 
verdienen. Breng een dun laagje knutsel-
lijm aan op de gewenste plek of gebruik 
spuitlijm (zie blz. 4). 

zelfdrogende klei
Zelfdrogende klei (zoals FIMO® Air of Super Fluffy) kun je meteen 
vormen; laat de klei aan de lucht drogen, dan is hij binnen 24 uur 
hard. Je kunt er heel mooie hoorntjes mee maken. De uitgeharde 
klei kun je beschilderen of met glitter versieren. 
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