Sinterklaas Surprise Ideeënboek
“Betoverende Ballen”

Surprises maken, voor de één een geweldige uitdaging om er met een ongetemd
enthousiasme aan te beginnen. Voor de ander meer een nachtmerrie en een straf.
Voor iedereen die dit jaar op 5 december goed voor de dag wil komen met zijn of haar
surprise, heb ik dit boekje geschreven. Voor de creatievelingen om ideeën op te doen,
voor degenen die wel willen, maar dénken dat ze het niet kunnen, voor alle moeders
die ook hun kind nog moeten helpen met een schoolsurprise en voor alle vaders met
twee linkerhanden.
In dit Sinterklaas Surprise Stappenplan – Betoverende Ballen – staan surprises
beschreven, die allemaal zijn gemaakt met piepschuim (styropor/tempex) ballen. Het
voordeel van deze ballen is: ze zijn licht, gemakkelijk te bewerken met een
hobbymesje en goed te beschilderen met acrylverf. De kleine ballen zijn massief en de
ballen vanaf 15 cm zijn tweedelig en hol van binnen, zodat er eenvoudig een cadeau
in gestopt kan worden.
Verder is er o.a. gebruik gemaakt van de volgende materialen:
•
•
•
•
•
•

papier en karton
acrylverf in diverse kleuren
papier mâche, beweegbare oogjes en chenille draad
hobbylijm geschikt voor piepschuim, foam-tape
glitterlijm, glitterpapier, dik touw
cocktailprikkers en kopspelden

en gereedschappen zoals schaar, potlood, liniaal, verfkwasten en een hobbymesje.
Alles te verkrijgen bij de betere hobbywinkel.

*Papier mâche bestaat uit behangerslijm en krantenpapier. Je kan er prima ergens
een vorm mee geven of het gebruiken als laag ergens over heen. Hou er wel rekening
mee, dat papier mâche altijd een paar dagen moet drogen, voordat je er overheen kan
verven. En hoe dikker de laag, hoe steviger het wordt.
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*Acrylverf is een prima dekkende verf verkrijgbaar in heel veel verschillende kleuren.
Het is een verf die uitwasbaar is met water, zolang de verf niet uitgehard is, dus spoel
je kwasten gerust met water en zeep uit als je klaar bent. Acrylverf droogt snel, maar
eventueel kun je het proces versnellen door gebruik te maken van een föhn. En
afhankelijk van de ondergrond zul je moeten bekijken of iets meerdere lagen nodig
heeft om een mooi dekkend geheel te krijgen.
Ik heb in dit boekje een duidelijke werkbeschrijving gemaakt bij elke surprise,
vergezeld met een aantal foto’s en uiteraard een opsomming van de gebruikte
materialen. Volgens mij kan er niets meer mis gaan ☺
Zit er geen hobbywinkel bij jou in de buurt ? In dit geval bied ik je de mogelijkheid aan
om een doe-het-zelf surprise-pakket te bestellen. Op de volgende pagina lees je er
meer over.
Maar ……. zie je het desondanks tóch niet zitten om zelf aan het fröbelen te gaan, dan
kan je ook de surprise kant en klaar bestellen en thuisbezorgd krijgen. Makkelijk
toch? “Hoe en wat” lees je op de volgende pagina.
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Sint Surprise Service
Hopelijk ben je na het lezen van dit boekje ontzettend enthousiast geworden om aan de slag te gaan
met jouw surprise. Ik heb mijn best gedaan om de beschrijvingen zo duidelijk mogelijk maken, maar
heb je desondanks nog vragen dan mag je me altijd een berichtje sturen en ik zal zeker je mail
beantwoorden.
Heb je moeite om de juiste materialen te vinden of aan te schaffen? Met de SintSurprise Service help
ik je uit de brand. Stuur me een mailtje met daarin de naam van de surprise (die staat bovenaan de
surprise), je adresgegevens en eventuele wensen en ik handel je bestelling netjes af zodra ik jouw
betaling heb ontvangen. Houd echter altijd rekening met een levertijd van rond de 7 dagen.

In geval van nood...
Als je nu écht geen tijd hebt of kunde hebt om je surprise zelf te maken dan kan ik het voor je doen.
Tegen een kleine betaling (je ziet per surprise hoeveel) ontvang je de surprise thuis. Je hoeft alleen
nog het cadeautje erbij te doen.
Stuur een mailtje waarin je aangeeft welke surprise je wilt kopen naar info@sintsurprise.com en na
betaling van het pakket komt alles in orde. Uiteraard zit hier eveneens een levertijd aan vast: houd er
rekening mee dat je je Kant-en-Klaar-pakket minstens 14 dagen van tevoren bestelt!
Alle genoemde prijzen zijn exclusief de verzendkosten*
Nieuwsgierig geworden naar meer surprises?
Veel succes en een gezellige Sinterklaas-avond!
Vriendelijke groet,

Tonnie Twickler

*Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden
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Voetbal
Benodigdheden:





1 piepschuim bal Ø 25 cm
zwarte acrylverf
verfkwast
malletje van zeshoek

Stap-voor-stap:
Kopieer het malletje van de zeshoek en knip deze uit. Trek met een potlood het figuur over op de
bal, waarbij je een juiste verdeling maakt. Begin op de naad, zodat het patroon op beide helften van
de bal doorloopt. Wanneer je het patroon er rondom op hebt
hebt gezet, dan haal je de twee halve ballen
van elkaar af (dat is makkelijker werken) en je trekt de zeshoek verder over, ook weer zo dat er een
evenredige verdeling ontstaat.
Neem wat zwarte verf en een kwast, zet er een pot water en een oude lap bij en ga dan de
getekende zeshoeken zorgvuldig in verven.
Laat de verf drogen en verf de vlakjes voor een tweede keer netjes in.
Pak je cadeautje leuk in, verstop het in de bal en klaar is je surprise!
Je kan eventueel de voetbal op de randen dichtlijmen met hobbylijm.
hobbylijm. Of … je doet het niet en dan
kan de surprise hergebruikt worden.

Bestelnr. K&K pakket
SintSurprise Service

€ 19,95
1
€ 14,95
1
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Bom
Benodigdheden:







1 piepschuim bal Ø 25 cm
zwarte acrylverf
verfkwast
25 cm. lont of touw
zwart kokertje van filmrolletje of dopje
hobbylijm

Stap-voor-stap:
Snij met het hobbymesje in de bovenkant van één halve bal voorzichtig een klein gat, net groot
genoeg voor het lont of touw dat er doorheen moet. Maak in het uiteinde van je lont/ touw
tou een
knoop. Leg de twee helften nu naast elkaar op tafel en verf ze allebei helemaal zwart. Laat even
drogen en verf ze dan voor een tweede keer zwart. Snij met het hobbymesje een klein stukje af van
het kokertje en maak een gat in de bodem en steek het lont
lont er door heen. Friemel nu het lont door
het gat van binnen naar buiten, zodat de knoop aan de binnenkant van de bal blijft en verstevig het
met een dotje hobbylijm.
Pak je cadeautje leuk in en stop het in de BOM. Je kan eventueel de helften op elkaar lijmen
li
om het
de ontvanger moeilijker te maken om te BOM te ontmantelen. Of … je doet het niet en dan kan de
surprise hergebruikt worden.

Bestelnr. K&K pakket
SintSurprise Service

€ 19,95
9,95
€ 14,95
4,95
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Bowlingbal
Stap-voor-stap:





1 piepschuim bal Ø 20 cm
twee kleuren acrylverf o.a. zwart
verfkwast en een sponsje
glanzende vernis

Stap-voor-stap:
Teken op één helft van de bal met potlood drie openingen; twee kleine en een grote ter grootte van
je vingers en je duim. Snij nu voorzichtig het piepschuim weg, zodat er gaten ontstaan. Verf de beide
helften zwart en neem daarbij ook de binnenkant mee van
van de helft zonder gaten. Wanneer de
zwarte verf droog is, kan je met een andere kleur acrylverf over het zwart heen sponzen, zodat er
‘vlekken’ ontstaan. Voor een mooie glimmende uitstraling, werk je de bal af met een glanzende
vernislaag.
Je kan je cadeautje
eautje er nu in verstoppen en de bal dichtplakken. Je kan eventueel de bowlingbal op de
randen dichtlijmen met hobbylijm. Of … je doet het niet en dan kan de surprise hergebruikt worden.

Bestelnr. K&K pakket € 17,95
SintSurprise Service € 14,95
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Poolbiljartballen
Benodigdheden:







4 piepschuim ballen Ø 15 cm
4 kleuren acrylverf
zwarte viltstift
verfkwast
hobbylijm
malletjes van de cirkels

Stap-voor-stap:
Knip het rondje van 6 cm. uit, prik deze met een speld op de bal en verf er met de juiste kleur
omheen. Sommige ballen blijven ook aan de onderonder en bovenkant wit. Gebruik daarvoor de cirkel van
13,5 cm en zet deze ook even met een paar spelden vast op de bal, zodat je er omheen kan verven.
PTeken nu met de stift de juiste cijfers op de ballen.
Pak je cadeautje leuk in, verstop het in de bal en klaar is je surprise!
Je kan eventueel de poolbiljartbal op de randen dichtlijmen met hobbylijm. Of … je doet het niet en
dan kan de surprise hergebruikt worden.

Bestelnr. K&K pakket
SintSurprise Service

€ 19
9,95 (per set)
€ 17,95(per
7,95(per set)
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Tennisbal
Benodigdheden:





1 piepschuim bal Ø 20 cm
‘tennisbal’
isbal’ kleurige acrylverf
zwarte dikke viltstift
schuursponsje

Stap-voor-stap:
Leg de twee delen van de bal voor je neer en doe wat van de acrylverf op een oud schoteltje. Knip
het schuursponsje doormidden en gebruik de minst grove kant ervan om te bal in de juiste kleur te
sponzen. Doop hiervoor het sponsje in de verf, dep het een beetje af, want te veel verf is ook niet
goed en breng de verf met ‘tikkende’ bewegingen aan op de halve ballen. Laat vervolgens goed
drogen.
Daarna met de stift een lijn op de bal tekenen. Misschien heb je een originele bal om te zien hoe die
lijn loopt.
Pak je cadeautje leuk in, verstop het in de bal en klaar is je surprise!
Je kan eventueel de tennisbal op de randen dichtlijmen met hobbylijm. Of … je doet het niet en dan
kan de surprise hergebruikt worden.

Bestelnr. K&K pakket
SintSurprise Service

€ 16,95
6,95
€ 13,95
3,95
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Appel
Benodigdheden:









1 piepschuim bal Ø 20 cm
papier mâche (behangerslijm en kranten)
‘appel’ kleurige acrylverf
bruine verf
verfkwast
stukje groen en bruin karton
hobbylijm
malletjes
jes steeltje en blaadje

Stap-voor-stap:
Maak een klein beetje behangerslijm aan en scheur wat snippers van een oude krant. Leg de twee
halve ballen op tafel en maak op de ene helft met het papier mâche een bovenkant van de appel na,
creëer een soort kuiltje, waar straks het steeltje van de appel
appel komt. Maak op de andere helft de
onderkant van een appel na. Laat het papier mâche een dag of wat drogen. Dan kan je het gaan
verven in de ‘appel’ kleur , die jij mooi vindt. Maak van het bruine karton een steeltje en van het
groene karton een blaadje en plak dit met hobbylijm vast aan de bovenkant van de appel.
Pak je cadeautje leuk in, verstop het in de bal en klaar is je surprise!
Je kan eventueel de voetbal op de randen dichtlijmen met hobbylijm. Of … je doet het niet en dan
kan de surprise hergebruikt
ikt worden.

Bestelnr. K&K pakket
SintSurprise Service

€ 18,95
8,95
€ 14,95
4,95
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Discobal
Benodigdheden:








1 piepschuim bal Ø 15 cm
zwart karton
zwarte acrylverf
glitterpapier in meerdere kleuren
foam-tape
verfkwast
malletjes
jes rondjes 2,5 cm en 3,5 cm.

Stap-voor-stap:
Leg de twee helften naast elkaar op tafel en verf ze allebei helemaal zwart. Laat even drogen en verf
ze dan voor een tweede keer zwart. Knip van het zwarte karton ca. 20 rondjes van 3,5 cm en van het
glitterpapier in verschillende kleuren evenveel rondjes,
rondjes, maar nu van 2,5 cm. Plak de glitterrondjes
met foam-tape
tape op de zwarte rondjes en zet ze met een kopspeld vast op de bal. Maak een
gelijkmatige verdeling en als je tevreden bent, plak dan de rondjes op de bal vast ook met een stukje
foam-tape.
Pak je cadeautje
adeautje leuk in, verstop het in de bal en klaar is je surprise!
Je kan eventueel de discobal op de randen dichtlijmen met hobbylijm. Of … je doet het niet en dan
kan de surprise hergebruikt worden.

Bestelnr. K&K pakket
SintSurprise Service

€ 17,95
7,95
€ 14,95
4,95
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Lieveheersbeestje
Benodigdheden:












1 halve piepschuim bal Ø 25 cm
1 piepschuim bal Ø 10 cm
zwarte acrylverf
rode acrylverf
stuk zwart karton
2 beweegbare ogen Ø 14 mm
7 x 20 cm zwart chenille draad
houten cocktailprikker
zwarte viltstift
hobbylijm
malletje stip 5 cm.

Stap-voor-stap:
Leg de halve bal van 25 cm op tafel en verf deze helemaal rood. De kleinere bal snij je met het
hobbymesje voorzichtig doormidden en haal ook van de zijkant een cm van af. Verf deze kleine
bal zwart.
art. Indien nodig allebei een tweede laag verf geven. Gebruik een A4-tje
A4 tje als ‘liniaal’ om met
een potlood een rechte lijn over de rode bal te kunnen trekken, daarna trek je de getekende lijn
over met een zwarte stift. Verf aan een kant een soort driehoekje
driehoekje zwart, dit is het deel waar de
rode vleugeltjes zich van elkaar scheiden. Leg de zwarte bal met de afgesneden kant tegen de
rode bal aan en bevestig ze aan elkaar door middel van wat lijm en een prikker, die je aan de
binnenkant van de rode bal prikt net zover tot dat het voor drie kwart in de zwarte bal verdwijnt.
De prikker zorgt voor de ‘verankering’. Wanneer het stevig vast zit, plaats het geheel dan op het
zwarte karton en trek de omtrek met een potlood over. Dan uitknippen en aan de onderkant van
het
et lieveheersbeestje vastplakken nadat je je cadeau erin verstopt hebt. Neem het malletje (pag.
16) en teken hiermee op het zwarte karton een aantal cirkeltjes. Knip deze rondjes uit en plak ze
met hobbylijm op de vleugels van het lieveheersbeestje. Prik de
de poten van chenille draad in het lijf
en tenslotte plak je de beweegbare ogen op de kop.

Bestelnr. K&K pakket
SintSurprise Service

€ 19,95
9,95
€ 16,95
6,95
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Spin
Benodigdheden:












1 halve piepschuim bal Ø 25 cm
1 piepschuim bal Ø 10 cm
8 x 25 cm bruin chenille draad
bruine acrylverf
stuk bruin karton
stukje lichtbruin papier
2 beweegbare ogen Ø 14 mm
verfkwast
houten cocktailprikker
hobbylijm
malletje kruis

Stap-voor-stap:
Verf de grote halve bal helemaal bruin. Snij de 10 cm. bal
bal met het mesje voorzichtig door midden
en haal ook van de zijkant een cm af. Indien nodig nog een keer verven, hoewel een ‘kruisspin’
niet mooi egaal van kleur hoeft te zijn. Plak de kleine bal met de platte kant tegen de grote aan en
verstevig dit door van binnenuit een prikker er door heen te steken. Leg het geheel op het bruine
karton en trek lijf en kop met een potlood over. Maak een kruis van het lichtbruine papier (mal
pag. 16); deze hoeft niet recht van lijn te zijn, maar mag best wel wat rondingen hebben. Wanneer
de verf is gedroogd, dan plak je het kruis op het lijf van de spin. De ogen op de kop plakken en
aan weerszijden vier harige poten, van het chenille draad gemaakt, met een dotje lijm in de spin
steken. Knip van twee poten drie cm. af en prik
prik deze ‘kaken’ onder de ogen van de spin.
Als je cadeautje in de surprise zit, plak dan de uitgeknipte bruine bodem aan de onderkant vast.

Bestelnr. K&K pakket
SintSurprise Service

€ 19,95
9,95
€ 16,95
6,95
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Kop en schotel
Benodigdheden:










1 halve piepschuim bal Ø 25 cm
1 piepschuim plaat 30x30 cm
crème kleurige acrylverf
goudkleurige glitterverf
stukje créme kleurig karton
verfkwast
stuk donkerbruin karton
stukje aluminiumfolie
hobbylijm

Stap-voor-stap:
Teken een cirkel met een doorsnee van ca. 29 cm. op de piepschuim plaat en snij deze met een
scherp hobbymes uit. Verf de schotel en de halve bal crèmekleurig. Knip een strookje karton van
3x20 cm. en maak met de glitterlijm een leuk patroon op het ‘oor’ en ook op de rand van de
schotel. Plak het oor aan de zijkant van het kopje en lijm vervolgens het kopje op de schotel vast.
Knip van stevig karton een lepeltje en bekleed deze met aluminiumfolie. Van het bruine karton
maak je een de ‘zogenaamde’ koffie in het kopje door een cirkel van ca. 20 cm. te knippen. Onder
de ‘koffie’ kan je mooi je cadeautje verstoppen.

Bestelnr. K&K pakket
SintSurprise Service

€ 19,95
19
€ 12,95
12
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Knipvormen

Zeshoek voetbal

rondje 6 cm.
poolbiljartbal

Rondje 13,5 cm
poolbiljartbal

kruis spin
17x10 cm

blaadje
appel

steeltje
appel

rondje
discobal
2,5 cm

rondje
discobal
3,5 cm

stip
lieveheersbeestje
5 cm
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