Rups van fruit
Dit heb je nodig:
- Saté prikkers
- Druiven
- Aardbeien
- Oogjes
Zo maak je het:
- Prik de druiven een voor een aan de saté prikker.
- Prik dan de aardbij aan de saté prikker
- Als je oogjes hebt/ erop wil doen, pak dan een beetje jam en plak de
oogjes daar mee op de aardbei

Schaap rijstwafels
Dit heb je nodig:
- Rijstwafels
- Schapen kop/ poten (zie pintrest)
- Zwart rondje uit printen
- Folie (doorzichtig)
Zo maak je het:
- Print de schapen kop en de poten uit.
- Print een zwart rondje uit met tekst erop.
- Verpak de rijstwafel in met folie.
- Plak de schapen kop en de poten erop.
- Plak ook het zwarte rondje met tekst aan de achterkant.

Buurman & buurman
Dit heb je nodig:
- Komkommer
- Snoep tomaatjes
- Blokjes kaas (jong)
- Saté prikkers
- Hoofden van buurman en buurman.
Zo maak je het:
- Print eerst de hoofden van buurman en buurman uit.
- Snij de snoep tomaatjes door de helft
- Snij de komkommer in schijfjes (dikkere schijfjes) en daarna door de
helft.
- Plak de hoofden van buurman en buurman op een saté prikker.
- Bij het ene hoofd doe je de tomaatjes en bij de andere de kaasjes erin
prikken
- Daarna steek je de 2 saté prikkers in de komkommer

Vis hengels
Dit heb je nodig:
- Soepstengels
- Touwtjes
- Kleur Papier
- Oogjes
- Vaasje
Zo maak je het:
- Knip eerst de visjes uit en plak daar de oogjes op
- Maak in het visje een gaatje met een perforator.
- Pak een touwtje aan maak het visje eraan vast
- Bind dan het touwtje aan de soepstengel.
- En doe ze in een vaasje
- (Je kan aan de visjes een doosje rozijnen plakken. Dan plak je aan de ene
kant van het doosje een vis en aan de andere kant, zodat het doosje in
het midden zit)

Vlinders
Wat heb je nodig:
- Wasknijper
- Plastic zakjes
- Druiven
- Oogjes
- Chenille draad

Zo maak je het:
- Pak de wasknijper en plak daar de oogjes op.
- Maak van de chenille draad de antenne.
- Stop de druifjes in een zakje.
- En maak ze dan vast aan de wasknijper.

Raket ijsje van fruit
Wat heb je nodig:
- Cocktailprikkers
- Aardbij
- Mango
- Kiwi
- Appel
Zo maak je het:
- Snij het fruit in blokjes (alleen de aardbij niet)
- Begin met de aardbij bovenop.
- Doe dan de mango aan het stokje, de kiwi erna. En als laatste de appel.
- (Je kan natuurlijk ook andere fruit stukjes pakken)

Feest bananen
Wat heb je nodig:
- Bananen
- Mini hoedjes (kan je zelf maken of kopen)
- Oogjes
Zo maak je het:
- Teken een mondje op de banaan
- Plak de oogjes erop.
- En zet het hoedje erop.

Peperkoek trein
Wat heb je nodig:
- Peperkoek
- Druiven
- Vlaggetjes
Zo maak je het:
- Snij in de peperkoek 2 raampjes
- Plak 4 druiven aan de zij kanten met boter. Of maak ze vast met stokjes
- Schrijf op het vlaggetje iets leuks.
- Steek het vlaggetje in de peperkoek.

Slang van aardbij en banaan
Wat heb je nodig:
- Aardbij
- Banaan
- Oogjes
- Saté prikkers
Zo maak je het:
- Snij de aardbij en banaan in schijfjes.
- Doe eerst een aardbei als kop bovenin.
- Doe de aardbij en banaan om en om aan de saté prikker.
- Eindig met de aardbij.
- Plak de oogjes op de kop.

Giraffe
Wat heb je nodig:
- Saté prikker
- Poffertjes
- Appel
- Giraffe kop
- Halve meloen
- Zilverfolie
Zo maak je het:
- Print de giraffe kop uit en plak die boven aan de saté prikker.
- Snij de appel in stukjes
- Maak de poffertjes van tevoren warm.
- Doe de poffertjes en de appel stukjes om en om aan de prikker.
- Je kan een halve meloen gebruiken om de prikkers erin te steken
- Doe om de meloen zilverfolie

Vuurpijl
Wat heb je nodig:
- Rietjes
- Worstjes
- Komkommer
- Paprika
Zo maak je het:
- Snij de worstjes door de helft.
- Snij de komkommer in schijfjes en snij er dan een vierkantje uit.
Hetzelfde met de paprika.
- Doe de paprika boven op en de worstje eronder.

