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TROLLEN-KLOPPER

Met glitter 
Een mooie golvende droom maak 

je zo: vul de helft van een pot met 

water. Doe er een paar druppels 

ecoline in voor een mooi kleurtje. 

Gooi er flink wat glitter bij. Vul de 

andere helft met olie. Draai de pot 

goed dicht en schud flink. Zie je dat 

de droom leeft? 

KNUTSELEN

Hoe leuk zou het zijn om elke avond een andere droom 
uit te kiezen? Je kunt zelf heel gemakkelijk een droompot 
maken. Welke kies jij?

Maak je favoriete 
droompot

Vergeet niet op te schrijven waar je droom over 
gaat, net als de GVR: ‘Alle dromen krijgt hun 
eigen speciale etiket op de fles. Hoe kant ik 
anders meteen vinden wat ik nodig heeft, als ik 
haast heeft?’ Je kunt ook een kaartje aan je fles 
hangen met jouw verhaal. 

Een snelle gnifgnuiver is een 
heerlijke droom. Je maakt 
hem door een pot met water 
te vullen en er slierten  

crêpepapier en 
glitter bij te doen. 
Dichtdraaien, 

schudden en  
dromen maar! 
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Trollenklopper
Het is een gevaarlijk klusje, 

maar een nachtmerrie maak je 

zo: vul een pot voor een derde 

met water. Doe er druppels verf 

bij en schud goed. Stop plukken 

watten in het water en gooi er 

glitter bij. Maak de volgende 

twee lagen op dezelfde manier, 

maar met een andere kleur. 

Goed dichtdraaien, dan heb je 

van deze griezel geen last meer. 

EXTRA 

KNUTSELTIP  

in de docenten handleiding 

staat hoe je gouden  

pronksjuweeltjes 

 maakt. 

TIP! TIP!

2016

www.roalddahlboeken.nl




