
Fleurige lentebol 
Wat heb je nodig:  

• Papier. 
• Lijm. 
• Schaar.  

 

Veel blaadjes aan elkaar vastmaken en je hebt een fleurige lentebol.  
Begin met het model dat onderaan deze pagina vindt. Deze moet je steeds overnemen op 
een stuk papier tot je er 20 hebt. Je kan ook het model groter of kleiner maken om 
verschillende groottes te krijgen.  
Dan de vorm uitknippen en vouwen over de vouwlijnen. Hierna ga je de halfronde 
flappen aan elkaar vastplakken. Doe dit zo nauwkeurig mogelijk zodat er geen grote 
gaten aan de zijkanten komen.  
Als je alle delen aan elkaar hebt gezet dan heb je een fleurige lentebol, welke je aan een 
dun touwtje aan het plafond kan hangen.  



 
 



 
 

Hyacinten en Krokussen 
Wat heb je nodig:  

• Vouwblaadjes. 
• Sateprikkers. 
• Lijm.  

De lente kriebels zijn er weer als 
in de bollenstreek de bollenvelden kleuren! Maar je kan zelf het hele jaar door leuke 
vrolijke Hyacinten en Krokussen in een vaasje hebben als je ze maakt van papier.  
Met origami vouwkunst is dit geen probleem.  
De hyacinten kun je het beste vouwen met vouwblaadjes van 3 cm vierkant. Op elk 



steeltje zitten 16 bloemetjes dus je moet wel een aantal bloemetjes vouwen voor je een 
hele hyacint hebt.  
Het vouwschema vind je onderaan deze pagina.  
De krokussen zijn gevouwen met papier van 6 cm vierkant en worden op dezelfde manier 
gevouwen als de bloemetjes van de hyacinten.  
Al de steeltjes zijn satéprikkers waar een strookje van een groen vouwblaadje omheen 
gerold is. En daarna nog een paar groene blaadjes als blaadje :-)  
 
Voor de hyacint: De eerste bloemetjes plak je met de bloem naar boven op het steeltje. 
Houd enkele bloemen achter en plak de rest met het bloemetje naar beneden op het 
steeltje. De 'gaten' vul je daarna op met de bloemetjes die je aan de kant hebt gehouden. 
Gebruik gewoon hobbylijm en vooral eentje die lekker snel droogt.  

 
 



 



 

Tip 
• Je kunt verschillende kleuren gebruiken om de bloemen te maken.  

Heksenslinger 
Wat heb je nodig:  

• Strook papier. 
• Voorbeeld tekening. 
• Potlood. 
• Schaar.  

Print het voorbeeld van de tekening hieronder uit.  
Neem een strook papier en ga deze strook in harmonicavorm opvouwen. Dus eerst aan de 
rechterkant een vouw en dan aan de linkerkant en zo doorgaan tot de hele strook op is.  
Dan op de bovenkant het figuur overnemen en zorgen dat de zijkanten, waar de vouwen 
zitten, aan elkaar vast blijven zitten. Alles wat op de tekening niet zwart is knip je dan 
weg en als je dan de strook papier weer uitvout heb je een prachtige heksenslinger.  

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



Egel vouwen uit boek 
Wat heb je nodig:  

• Oud pocketboekje. 
• Lijm. 
• Schaar. 
• Zwart papier. 
• Wiebeloogjes.  

Een leuke egel kun je maken van een pocketboekje wat toch niet meer gebruikt. Hoe 
groter het boekje is dat je gebruikt hoe groter de egel wordt. Totdat het een stekelvarken 
is :-)  
Het eerste dat je met het boekje doet is de eventuele harde kaft van het boekje afscheuren. 
Dan ga je alle blaadjes een voor een vouwen. Voor de kleine egel is de voorkant van 
ieder blaadje onder 45 graden gevouwen en blijft een deel van de bovenkant recht.  
Bij het grote stekelvarken vouw je het blad van punt tot punt zodat er geen rechte 
bovenkant meer is.  
Als je dat gedaan hebt dan neem je een stukje zwart karton en knipt dat in de vorm van 
een egelneusje. Deze plak je aan de voorkant op het vouwwerk. De twee wiebeloogjes 
plak je ook bovenop en klaar is je egel.  

 

Tip 
• Voor de stevigheid zou je de bodem van een stuk karton kunnen maken en daar 

het egelvouwwerk opplakken.  



Deurhanger Aap 
Wat heb je nodig:  

• Print van de aap. 
• Karton. 
• Iets om te kleuren. 
• Draad. 
• Kleine kaartjes. 
• Schaar.  

Plak de print van de aap op het karton en knip deze dan uit. Hierna ga je de aap zo mooi 
mogelijk inkleuren. Maak net onder de laagste hand van de aap een kleine snee, zodat er 
straks een draad doorheen kan. (Zie voorbeeld hiernaast)  
 
Maak nu kleine kaartjes met teksten erop.  
Voorbeelden:  
 

Ik slaap  
Niet storen  
Bezig met huiswerk  
Stilte!  
 
Maak twee gaatjes in het kaartje en maak daar een draadje aan vast. Hang dit kaartje aan 
de onderste hand van de aap en hang de aap met de andere arm aan de buitenkant van de 
deur.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



Versierde doos 
Wat heb je nodig:  

• Oude schoenendoos. 
• Behang. 
• Behangerslijm. 
• Strikjes/lintjes etc. 
• Meetlint. 
• Schaar.  

Een versierde doos maken is een idee dat voor kinderen leuk is om te maken, maar ook 
voor volwassenen. Je kan er van alles in bewaren en het staat leuker dan een gewone 
schoenendoos.  
Meet met een meetlint de omtrek van de doos, dat doe je door er met het meetlint 
helemaal omheen te gaan. De omtrek plus 6 centimeter teken je uit op het behang. (Die 
extra centimeters zijn voor het naar binnen vouwen van het behang) Knip het stuk behang 
af, en plak de onderkant van de doos in het midden van het behang op en smeer dan de 
rest ook in. Dan kun je de zijkanten ombeurten naar binnen vouwen en vastzetten. Je kan 
het extra behang bij de zijkanten opvouwen (als een cadeautje) of netjes afknippen.  
Als dat klaar is, en het gedroogd is, kun je de opbergdoos versieren. Met lintjes en 
strikjes wordt het al snel erg mooi. Veel succes!  

 
 



Kikker lampion 
Wat heb je nodig:  

• Ballon. 
• Plastic bekertje. 
• Plakband. 
• Transparant gekleurd papier. 
• Stuk zwart, wit en groen karton. 
• Behangplaksel. 
• Velpon of Bizon alleslijm. 
• Watervaste houtlijm. 
• Koordje. 
• Plakfiguurtjes (sterren), glitters of glitterverf.  

 

Een leuke kikker als lampion is makkelijk te maken met een ballon.  
Blaas de ballon op en knoop deze dicht. Plak deze vast met het knoopje van de ballon 
naar beneden aan het bekertje met plakband. Nu heb je iets om de ballon aan vast te 
kunnen houden.  
Plak nu met de behangplaksel kleine snippers van het transparante (groene) papier in 



dakpanlaagjes over elkaar op de ballon. Beginnend in het midden en dan naar beneden. 
Laat een kleine 2 centimeter om de rand waar de plastic beker zit vrij want daar komt 
straks de opening van de lampion. Zit de ballon volgeplakt? Dan even geduld en laten 
drogen. Minimaal 1 dag.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Tijdens het drogen heb je dus tijd om vast de armen, benen en ogen te maken van de 
kikker. Print het kikkerpatroon uit voor de armen, benen en ogen. Knip ze uit en leg ze op 
het dubbelgevouwen groene karton (dan heb je er meteen van ieder 2) voor de armen en 
benen. De ogen (grote en kleine cirkels van patroon) op groen (grote cirkel) en wit 
karton. Maak daarin een nog kleinste cirkel met inkeping van zwart karton voor de pupil. 
Lijm de cirkels op elkaar van groot naar klein. Nu heb je de ogen.  
Knip nu de armen en benen uit en die plakken we straks op de kikker.  
Om de lampion watervast te maken (tegen regen) kun je hem insmeren met houtlijm. 
Deze stap mag je overslaan als je geen regen verwacht :-)  
Als de buitenkant op de ballon droog is gaan we het een waterbvaste beschermlaag geven 
met de houtlijm. Smeer de houtlijm over de gehele ballon, waar je de stukjes hebt 
geplakt. Nu heeft de ballon een beschermlaag. Goed laten drogen! Voor extra stevigheid, 
kun je het nog 1 keer doen! Na een kleine 2 uur is dit echt droog en kun je de ogen, 
armen en benen van de kikker erop plakken met lijm.Nu kun je de kikker nog versieren 
met sterretjes of glitters, als je dit wilt. Nog even goed laten drogen.  
 
Is de ballon droog? Haal de ballon van het plastic bekertje en prik dan met een dunne 
speld een paar gaatjes bovenin. De ballon loopt langzaam leeg. Schrik niet als je het hoort 
kraken of als het papier misschien (mee)kreukelt, dat komt straks weer helemaal goed. 
Haal de restjes van de ballon eruit en strijk voorzichtig alle eventuele kreukels met je 
hand/vingers van binnenuit glad. Zet nu de ballon rechtop op een beker, dan kan de 
binnenkant nog even nadrogen. Prik nu voorzichtig met een puntige schaar aan de zijkant 
van zijn kop, bovenaan, 2 gaatjes. Knoop hieraan het koordje, voor aan je lampionstokje. 
Lampionstokje met licht eraan.  
En klaar is je kikkerlicht!  



 
 



Vlinder uit eierdoos 
Wat heb je nodig:  

• Grote eierdoos. 
• Verf. 
• Kwast. 
• Chenilledraad.  

 

Een leuk en simpel te maken vlinder!  
Vouw de eierdoos open. Knijp dan het midden van de lange zijden naar elkaar toe.  
De twee helften van de boden vormen de bovenste vleugels, de twee helften van het 
deksel de onderste vleugels. Bind dit heel strak vast met een chenille draad. Draai het 
chenille draad een paar keer om en laat de uiteinden een eindje uitsteken. Dit zijn dan de 
voelsprieten van de vlinder. Daarna kan de vlinder in allerlei kleuren mooi geverfd 
worden.  

 
 



Poezendoos bouwplaat 
Wat heb je nodig:  

• Print van bouwplaat 
• Schaar 
• Lijm  

 
Heb je altijd al een leuk doosje willen hebben waar je kleine spullen in kan stoppen? 
Zoals bijv een sieradendoosje. Dan is dit het doosje dat je altijd al gezocht hebt. Een 
doosje in de vorm van een poes die je zelf makkelijk kan bouwen.  
De bouwplaat is gemaakt door Henk Stolker en in een PDF file gezet zodat hij makkelijk 
te printen is.  
Klik hieronder op de bouwplaat die je wilt printen.  
Er is een gekleurde versie en een zwart-wit versie.  
De zwart-wit versie is natuurlijk heel handig als je zelf een poes hebt en je wilt het doosje 
in dezelfde kleuren als je eigen poes. Dan kun je hem namelijk in de juiste kleuren verven 
of stiften.  
Op de bouwplaat zelf staat een duidelijke instructie hoe hij in elkaar gezet moet worden.  
 

 

 



Lieveheersbeestjes 
Wat heb je nodig:  

• Ballon. 
• Kranten. 
• Behangerslijm. 
• WCpapier 
• Verf. 
• Kwast. 
• Schaar.  

Leuke lieveheersbeestjes in een tak.  
Beplak een (niet helemaal opgeblazen ) ballon met kranten en behangerslijm. Daar als 
laatste nog een laag wcpapier overheen zodat de de tekst en foto's van de kranten na het 
verven niet meer zichtbaar zijn. Als alles droog is, wat wel zeker een dag duurt, het 
plakwerk doormidden knippen. Dan mooi verven volgens het voorbeeld hieronder en je 
bent klaar!  

 
 

 



Tas breien van plastic zakken 
Wat heb je nodig:  

• Plastic zakken. 
• Schaar. 
• Brei naalden of 
• Haak naalden  

 

Een tas breien van plastic zakken, ja het kan echt en het materiaal is heel goedkoop. 
Namelijk de plastic zakjes die je bij verschillende winkels meekrijgt. En door de 
hoeveelheid van kleuren wordt het breiwerk heel apart en leuk. Er zal geen enkel 
knutselwerkje hetzelfde worden.  
 
Leg een plastic draagtasje (van de supermarkt) plat voor je neer op tafel en vouw hem ca. 
3 x dubbel. Je knipt de hengsels van de supermarktzakken af. Of je knipt het handvat (als 
dit een gat in die zak is) weg. En je knipt de bodem open door er een halve centimeter af 
te knippen.  
De in drie of vieren gevouwen zak knip je nu ca. 1 cm brede stroken. Deze stroken zijn 
eigenlijk cirkels en je pakt steeds een nieuwe cirkel erbij en knoopt deze aan elkaar.Nu 
wordt het dus een heel lange dubbele draad met iedere keer een kleine knoop. Enne . . 
.zorg dat het 'knoopje' klein is anders wordt het lastig bij het breien / haken en het staat 
minder mooi in je gebreide werk!  
Je doet dat zo met een aantal zakken en rolt het plastic garen op tot een bolletje waar je 
later mee aan het werk kan. Hoe dit allemaal werkt zie je ook in het filmpje onderin deze 
pagina.  



 

 

Daarna kun je dus gaan beginnen met breien. Een rondbreinaald is hierbij prettig!  
De tas op de foto is gehaakt en deed dat zonder echt patroon.  
De pendikte moet je even uitproberen door een piepklein proeflapje te breien van ca. 15 
steken breed (=opzetten) en enkele pennen hoog. Zo zie je of de naalden te dun zijn 
(wordt het geheel erg stug) of je ziet dat ze te dik zijn (dan wordt het geheel te 
doorzichtig en te slap).  
Voor de stevigheid is het raadzaam om de tas te voeren (met een gezellig stofje) De 
hengsels kun je er op naaien - van een overgebleven stukje leer of van stof/plastic.  
Deze tas is voorzien van een bodem van plastic voor de stevigheid. Daar kun je een 
plastic achterblad van een map waarin plastic insteekhoesje worden gedaan voor 
gebruiken!  
Kost haast niets en geef stevigheid en een zeer professioneel resultaat!  

 
 
 
 
 
 



Bloemen van doppen 
Wat heb je nodig:  

• Bierdoppen. 
• Plankje. 
• Verf. 
• Kwast. 
• Lijm.  

 
 
Heel eenvoudig te maken zijn bloemen van bierdopjes. Het worden echte kunstwerkjes.  
Neem een plankje hout en verf dat zwart. Als de verf nog niet droog is kun je het met 
zout bestrooien waardoor je een mooi effect kunt krijgen.  
De oude bierdopjes dubbelknijpen en bijv. goudkleurig verven. (Of met een spuitbus). De 
doppen daarna met een lijmpistool op het plankje plakken. Ook een paar droge takjes uit 
de tuin eronder plakken en klaar is het kunstwerkje.  
 

 

 

 



Kastje van karton 
Wat heb je nodig:  

• Karton. 
• Wit of gekleurd papier. 
• Bruin tape. 
• Lijm. 
• Kwast. 
• Schaar.  

 

Een leuk kastje voor kleine spullen kan je zelf maken van karton.  
Maak het kastje bijvoorbeeld zo'n 25x20x10cm, dit kun je maken van losse vellen karton, 
maar je kunt natuurlijk ook beginnen met een lege doos.  
Maak aan de voorkant gaten voor de bakjes, de laatjes. Je moet er wel voor zorgen, dat er 
in het kastje een stuk karton net onder de bakjes komt, anders storten de laatjes naar 
beneden als je ze erin schuift. Deze kun je met plakband wel goed vastzetten tegen de 
zijkant.  
De bakjes zelf moet je ook van karton maken. Plak de delen goed aan elkaar met 
plakband. Zorg dat de laatjes een klein stukje kleiner zijn dan de gaten. Mocht het toch 
niet helemaal passen kun je altijd de gaten nog iets vergroten.  
Dan is het tijd om de kleur van het kastje uit te zoeken. Als je bijvoorbeeld blauw wilt 
dan plak je blauw papier om het kastje heen. Ook de voorkant van de laatjes geef je een 
mooie kleur.  
Op de laatjes moet ook nog een knop komen om het laatje weer open te kunnen maken. 
Doe dit met wat stukjes karton. Als je eerst een klein stukje karton opplakt en daarna een 
iets groter stuk dan krijg je een knopje wat makkelijk vast te pakken is.  
Daarna kun je alles ook nog versieren. Als het goed is heb je dan nu een mooi kastje.  

 
 



IJskristallen van fles 
Wat heb je nodig:  

• 7 Lege limonadeflessen. 
• Schaar. 
• Draad. 
• Naald.  

 
Neem 7 limonadeflessen en knip de onderkant, die de vorm van een bloem heeft, eraf op 
2,5 cm van de onderkant. Ten eerste zou je dit kunnen gebruiken als zandvormpje of om 
je kerstboom te versieren. Maar je kan er ook ijskristallen van maken en daarvan weer 
een ijsmobiel.  
Knip een gleuf van 1 cm tussen elk van de bloemblaadjes in 2 van de 7 bloemen en maak 
in het midden een gaatje met een hete naald of ijzerdraad. Knip twee gleuven in de 
andere 5 bloemen waarbij je één bloemblaadje overslaat. Steek een touwtje door de 
bloem met 5 gleuven. Zet de bloem met 5 gleuven op je werkblad en klik de andere 5 erin 
in dezelfde richting erop toeziend dat telkens nog een gleuf naar boven gericht is. Hierbij 
zorgen dat de 2-bloem blaadjes naar binnen wijzen en de 3-bloem blaadjes naar buiten. 
Gebruik hiervoor het schema dat je hieronder vindt. Als laatse doe je het touwtje door de 
laatste bloem. Nu kan je deze erbovenop klikken al is dat wat zoeken maar het lukt wel. 
Je kan zo meerdere bollen onder mekaar hangen maar zorg dat ze elkaar net niet raken 
zodat ze vrij kunnen bewegen. Dit inspireert je vast tot nog meer ontwerpen.  



Dromenvanger 
Wat heb je nodig:  

• IJzerdraad 
• Wol in allerlei kleurtjes 
• Gekleurd papier 
• Veren/pluimen 
• Parels 
• Schaar en lijm  

 
Maak met de ijzerdraad drie cirkels (of meer naargelang de grootte van je 
dromenvanger). Draai een lange draad wol rond elk van de cirkels. Verbind nu de cirkels 
met wol waarbij je begint met de kleinste en verbind deze met de middelste en daarna 
met de grootste.  
Als alle cirkels mooi met elkaar verbonden zijn, plak dan op enkele hoekpunten een leuk 
figuurtje uit papier : een zonnetje, een hartje, een rondje, etc.  
Neem nu vier draden wol (van dezelfde lengte) en rijg hieraan parels (eventueel 
afgewisseld met de figuurtjes die je ook op de hoekpunten geplakt hebt). Bevestig aan het 
uiteinde van elke draad een pluim. Hang de draden vast aan de buitenste cirkel en 
bevestig een draadje bovenaan je dromenvanger om hem boven je bed te hangen!  
Droom zacht!  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Trommel ofwel djembé 
Wat heb je nodig:  

• Mayonaise emmer 
• Dunne stof in verschillende kleuren 
• Grote kralen 
• Veren 
• Allerlei versier spullen  
• Behangplaksel 
• Lijm 
• Niet apparaat 
• Sterk breed tape  

 
 
Van een Mayonaise emmer kun je een djembé maken. En wat mag dat dan wel zijn hoor 
ik je zeggen. Nou dat is dus een trommel.  
Neem de mayonaise emmer (niet te klein en deksel niet nodig) en maak de emmer goed 
schoon. Maak ook behangplaksel klaar.  
Knip brede repen van de stof (maat hoogte emmer plus een stukje binnenkant) en maak 
dit nat. Wring ze goed uit. Doop ze in de plaksel en kneed goed door, stroop ze dan a.h.w. 
af boven de bak en drapeer de lap om de emmer heen waarbij je de lap langs de rand van 
de bodem plakt en het overige gaat er binnen in. Laat het geheel goed drogen in 2 a 3 
dagen.  
Zet dan de lap binnen in vast met sterk breed tape of met het nietapparaat.  
Dan ga je de trommel versieren met allerlei dingen. Rijg een snoer kralen en maak die 
erom heen.  
De trommel is klaar en spelen maar. Het is de bedoeling dat je met je handen trommelt op 
de bodem van de pot maar er kunnen ook stokken gebruikt worden i.p.v. de handen, maar 
het risico is dat hij eerder stuk wordt geslagen.  



Babyschoentje van geboortekaartje 
Wat heb je nodig:  

• Geboortekaartje.  
• Naald.  
• Draad (blauw of roze). 
• Schaar. 
• Lint. 
• Plastic bol.  

 

 
 
Je kan van een geboortekaartje een leuk persoonlijk cadeau maken door er een 
babyschoentje van te maken. Angelique heeft dat van haar kind ook gekregen en heeft 
alles even op een rijtje gezet.  
Ik heb het schoentje helemaal uit elkaar gehaald. Dat is dan als patroon te gebruiken. Het 
patroon moet je iets groter of kleiner maken al naar gelang het geboortekaartje. De 
plaatjes en de tekst moeten namelijk wel goed erop komen. Je kan eerst een kopie maken 
van het kaartje om wat uit te proberen en als je het goede gevonden hebt dan het originele 
kaartje gebruiken.  



 

 

Knip dan alle delen uit het kaartje. Je prikt overal gaatjes aan de zijkant. Dan ga je met 
het draad door alle gaatjes heen zodat je rondom de vorm alvast de kleur van het draad 
ziet zitten. Doe dit bij alle drie de onderdelen. Het in elkaar zetten begint met de zool en 
de band. Deze zet je achter op de zool vast en dat doe je met de naald en draad. Omdat de 
gaatjes niet altijd overeenkomen zul je soms tweemaal door hetzelfde gaatje moeten in 
een van de vormen. Maar dat maakt verder niets uit. Het rondje, wat de bovenkant is, 
maak je dus ook vast aan de bodem. Knijp het iets in elkaar bij het vastzetten. In de band 
perforeer je in elke kant een gaatje en daar doe je lint (zelfde kleur) doorheen en knoopt 
die als een veter vast.  
 
Dan doe je het schoentje in een plastic doorzichtig ei en daar doe je weer hetzelfde lint 
aan vast als het garen en klaar is het cadeautje.  

 
 

 

 

 



Eierdopjes van Serpentines 
Wat heb je nodig:  

• Serpentines rollen. 
• Lijm. 
• Dubbelzijdig plakband.  

 
Als je de Paastafel leuk wilt versieren dan horen daar ook vrolijke eierdopjes bij. Deze 
kun je beste zelf maken als je een paar rollen serpentines over hebt.  
Per eierdopje moet je een rol van 7 serpentines HEEL strak oprollen voor de bovenkant 
en een rol van 4 voor het voetje. Om te voorkomen dat ze weer afrollen als je ze weglegt 
kun je er telkens een heel klein stukje dubbelzijdige tape tussen plakken.  
Dan lijm je ze op elkaar in het midden en dit kan ook heel goed met dubbelzijdige tape. 
Dan duw je ze heel voorzichtig uit elkaar en heb je een eierdopje.  
 

 
Let op: Niet te ver duwen want zodra je een keer de dikte van de serpentines omhoog 
drukt dan valt de hele rol uit elkaar!  
Als je ze dan daarna wilt lakken of insmeren met lijm dan kan dat. Maar wel in hele 
dunne laagjes, want anders wordt het papier zacht en kan hij alsnog uit elkaar vallen.  
En zo maak je er natuurlijk net zoveel als er mensen aan het Paasontbijt zullen zijn.  
 



Collage maken 
Wat heb je nodig:  

• Week- maandbladen 
• Schaar 
• Lijm 
• Groot vel  

 
Verveel je je in de vakantie een keer dan moet je eens een grote vrolijke plaat gaan 
maken voor op je deur of de muur van je kamer. Een collage van allerlei leuke plaatjes.  
Neem een leuk groot blad. Je mag zelf weten hoe groot.  
Neem dan een hele stapel tijdschriften (dat kan van alles zijn, kunderbladen, over sport, 
voor vrouwen, ieder week- en maandblad kan) Ga dan kijken in die bladen of je leuke en 
mooie plaatjes kan vinden. En die knip je gewoon allemaal uit de bladen. Als je er veel 
hebt kijk je hoe ze leuk bij elkaar op het papier passen en dan ga je ze opplakken. Dan 
kun je nog strikjes touwtjes enz. erop plakken als extra.  
En dan ben je klaar en kun je de collage op je kamer hangen op bijv een saaie deur.  
 


