
Vruchtenmannetje op de wc!

Introductie

1) Plak de halve noot op een 
eikendopje (steeltje verwijderen).
2) Plak een eikendopje op de 
bovenrand van de halve noot
3) Pak een klein stokje op de noot, 
vlak tegen het eikendopje.

1) Plak de bovenbenen tegen het 
stokje en op de noot. De benen 
zijn ongeveer 2 cm langer dan de 
noot. Vooraan moet er een vinger 
tussen de benen passen.

Plak een grote lange eikel 
achteraan op de bovenbenen. De 
lijm breng je best aan op de 
stokjes. Zet de eikel een beetje 
schuin zoals op de foto. Goed 
vasthouden tot de lijm wat 
opgedroogd is.

Benodigdheden

- 1 okkernoot (een mooie halve)
- Dopje van een eikel met een plat uiteinde
- Een lange eikel zonder dopje
- Een korte eikel met dopje
- Vruchtje van een beuk
- Dunne takjes
- Een breed gras

- Schors van een berk
- Bolletjes uit de natuur voor de oogjes en het neusje

- Een  snoeischaar
- Secondelijm (gel)
- Een oude krant zodat je niets vuil maakt.

In de herfst vind je in het bos, park of je tuin verschillende
leuke voorwerpen om mee te knutselen. Tijdens een
wandeling kan je al het natuurlijk materiaal verzamelen.
Thuis kan je hiermee aan de slag.
Dit knutselwerkje vraagt de nodige dosis geduld. Neem de
tijd om elk onderdeel goed vast te lijmen. Anders kan het
terug loskomen. Vraag eventueel hulp aan een volwassene.

Zo maak je het:



Plak de uiteinden van de stokjes 
tegen elkaar zoals op de foto.

1) Neem een grote dikke eikel met 
een dopje. Als het dopje niet goed 
vast staat kan je dit vastlijmen. 
2) Lijm de oogjes op de eikel. 
3) Lijm het neusje op de eikel.
Laat het nu even drogen.

1) Meet hoe lang een stokje moet 
zijn tussen de knie en de eikel. 
Knip twee stokjes op deze lengte 
af.
2) Plak de stokjes vast aan de knie 
en aan de eikel zoals op de foto.

Breek het omhulsel van een 
beukennootje in 4. 
Je kan deze ook uitknippen met 
een snoeischaar.
Dit worden de voetjes!

Plak de afgeknipte stokjes op de 
voetjes. Doe dit ongeveer iets 
achter het midden.

1) Plaats de voetjes onder de 
uitstekende bovenbenen.
2) Zet een stokje op de voet en 
knip deze af op de hoogte van de 
bovenbenen.

1) Lijm het hoofdje op het 
bovenlichaam. Gebruik hier 
voldoende lijm en hou het hoofdje 
lang genoeg vast totdat het blijft 
staan. Zeker 5 minuten.

1) Knip twee stokjes af van 
ongeveer 2,5 cm. 
2) Plak de stokjes vast zoals op de 
foto. 

1) Knip een stukje berkenschors 
uit. Vb. 3 – 4 cm
2) Plooi het stukje schors 
voorzichtig in twee delen. 
3) Plak dit op de bovenarmen 
zoals op de foto.



3) Als je de wc-rol dik genoeg 
vindt, lijm je het gras vast. 
4) Knip het gras wat lager dan de 
rol af.

1) Lijm het takje aan het 
eikendopje vast zoals op de 
foto.

Zet het mannetje veilig aan de kant en laat het nog een paar uur drogen.

Wees altijd voorzichtig. Het is breekbaar!

1) Neem een takje van ongeveer 2 
à 3 cm en lijm het vast aan het 
uiteinde van het gras. 
2) Rol het gras rond het takje. 
Gebruik af en toe wat lijm om het 
vast te maken.

Je bent klaar, GOED GEDAAN!

Deze handleiding is gemaakt door één van de cursisten van de
opleiding natuurgids. Alle rechten behoren toe aan Dubánci.
www.facebook.com/dubanci


