MAAK JE EIGEN
SNEEUWBOL
Heb jij al een sneeuwbol thuis en weet je nog hoe je er aan komt? Een sneeuwbol wordt vaak meegenomen als reissouvenir. Zo zijn
er wereldwijd sneeuwbollen met bijzondere plaatsen, gebouwen en dieren te vinden. Als je de bol schudt dan sneeuwt het vlokjes of
glitters. Bedevaartgangers uit Mekka nemen zo een miniatuur Ka’ba mee naar huis en ook de Taj Mahal, Amsterdamse
grachtenpandjes, onderzeewerelden en wilde dieren zijn te vinden in sneeuwbollen. Wat stop jij in jouw sneeuwbol?

ZO DOE JE DAT
BENODIGDHEDEN
- glazen pot met
afsluitbare deksel
- kleine dingetjes voor
in jouw sneeuwbol
- waterbestendige lijm
- water
- een drupje
afwasmiddel
- glitters of kunstsneeuw

Was en droog de pot en de
deksel goed af.

Verzamel kleine dingen voor
jouw sneeuwbol. Gebruik
materialen die tegen water
kunnen zoals steen, plastic en
glas.

Plak jouw creatie vast aan de
binnenkant van de deksel. Laat
de lijm goed drogen en
uitharden. Tip: versier ook de
bodem met lijm en glitters.

Vul de pot met water tot
ongeveer een halve centimeter
onder de rand.

Voeg een druppeltje
afwasmiddel toe om de glitters
mooi te laten zweven.

Strooi de glitters in het water,
zoveel als je wilt én in de
kleuren die jij mooi vindt.

Even roeren en eventuele
glitterklontjes, die boven
komen drijven, eruit scheppen.

Doe de deksel op de pot en
draai het goed dicht.

Daai de pot om en schudden
maar. Tadáá!

Je kunt zo een hele verzameling
sneeuwbollen maken. Gebruik
hiervoor verschillende potten
en materialen. Veel plezier!

WIST JE DAT >
Sommige
sneeuwbollen
hebben een
ingebouwd
muziekdoosje en een
lampje.
Waarschijnlijk is de
sneeuwbol een
variant op de Franse
‘presse-papier’.

TIP > Stuur een foto
van jouw
zelfgemaakte
sneeuwbol en een
bijbehorend verhaal
naar
info@wereldculturen
.nl
Gebruik ‘sneeuwbol’
als titel van je mail.

Nu heb je je eigen sneeuwbol gemaakt met een glazen pot!

