
© Atlantyca SpA, Italië. All rights reserved

VERKLEEDPARTIJ
Hoe kun je een fantastisch feest zo mogelijk nog leuker maken? Door 

een verkleedpartij te houden! En het leukste is dat je de outfits zelf kunt 
maken! Mummies, piraten of vogelverschrikkers … 

Het is allemaal mogelijk. Lees gauw hieronder hoe je je perfecte outfit kunt 
maken!

Zoek een oude 
jas en broek 
op, het liefst 
met gaten. 

Hoe ouder en 
versletener, 
hoe beter!
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Koop wat 
stro in de 

dierenwinkel, 
en plak dat 

onderaan de 
mouwen 

en broekspijpen.
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Maak het 
kostuum af met 
een oude hoed 
en bezem … 

Klaar is je vogel
verschrikkers

outfit!

4

Knip vierkantjes 
en rechthoek
jes van restjes 

gekleurde stof en 
plak die  

op de jas en 
broek.
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VOGELVERSCHRIKKER
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MUMMIE

2

3

1

4

Neem 
een witte maillot 

en een witte coltrui als 

basis voor het kostuum (en 

om warm te blijven!), en een 

afgedankt wit laken.

Leg 
het laken een 

nacht lang in een teil vol 
water waarin je wat thee 

hebt gegoten. Knip het laken, als het weer droog is, in een 
heleboel lange, smalle 

repen.

Breng 
een heel lichte 

foundation aan op je 

gezicht, teken met een 

aangebrande (en afgekoelde!!) 

kurk twee mooie wallen onder 

je ogen en vergeet vooral de 

paarse lippenstift niet!

Trek 
de maillot en  

de coltrui aan, en 
wikkel jezelf helemaal in de 
zwachtels, beginnend bij je 
voeten. Maak de repen aan 
het einde steeds vast met 

een stukje dubbelzijdig 
plakband.

Wil jij iedereen als mummie de stuipen op het lijf jagen tijdens jouw feestje? 
Het is muizenissig makkelijk om een geweldig mummiekostuum te maken en

de spullen ervoor heb je misschien zelfs wel gewoon in huis!
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Alle hens aan dek! Een stoere piraat misstaat 
nooit op een feestje! En het pak is zo gemaakt!

EEN PIRAAT

Wat heb je nodig: 
een gestreept of een wit T-shirt, rode, blauwe en witte 

textielverf, penseel, schaar, zwarte broek, rode stof, ooglapje, 
zwarte schmink

 Knip de uiteinden van de mouwen van je Tshirt af 
en maak de rand gekarteld. Knip de onderrand van 
het Tshirt en de halslijn af. Maak het lekker slordig, 
een piraat ziet er nooit netjes uit. Als je Tshirt wit 
is, schilder er dan met rode of blauwe textielverf 
horizontale strepen op. Hoe slordiger, hoe beter. 
Laat de verf goed drogen.

Knip een groot vierkant van ongeveer 45 
centimeter bij 45 centimeter uit de rode stof voor 
om je hoofd. Vouw het op tot een driehoek, wikkel 
de driehoek om je hoofd en knoop de uiteinden 
op je achterhoofd vast. Op de voorkant kun je met 
witte textielverf eventueel nog een doodshoofd met 
botten verven (of iets anders engs!).

 Doe vervolgens het ooglapje voor (kun je ook zelf 
maken met een stukje zwarte stof en wat zwart 
elastiek), trek je Tshirt en je zwarte broek aan en 
zet met zwarte schmink een paar stippen op je kin 
en wangen voor een stoppelbaardje!

Knip niet in

je vingers!
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Praat ook als een piraat: 

zeg veel 'AYE' en laat je

'r' lekker lang rrrrrrrollen!



Wat heb je nodig: 
een groen t-shirt met lange mouwen (maat M of L), riem, 

gestreepte groene maillot, groene kerstmannenmuts,
twee belletjes, naald en draad, schaar, drie knopen
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Neem het tshirt en knip er aan 
de onderkant rafels aan. Knip de 
mouwen op de voor jou juiste 
lengte en maak ook daar rafels aan.

Vraag een volwassene de knopen 
op het shirt te naaien.

Trek je maillot en je shirt aan en 
doe de riem om.

Naai de belletjes aan de muts 
vast en zet hem op. Laat je door 
een volwassene helpen bij het 
vastnaaien van de belletjes.

EEn aardmannEtjE

pas op met 
naald en draad!

De fantasiastische elfenbelletjes
maken een vrolijk geluid,

vooral als je huppelt en springt!
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Hou jij meer van de natuur? 
Dan is dit aardmannetjeskostuum echt iets voor jou! 

Aan de slag!


