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1

2
Versier beide wc-rolletjes door ze te verven
of te beplakken met papier. Op de laatste

pagina vind je een paar leuke plaatjes die je
op je verrek�ker kunt plakken.

Verrekijker knutselen
Om te bepalen wanneer de maand ramadan begint, gaan we in de
avond opzoek naar de nieuw maan. Maak je eigen verrek�ker om

samen op zoek te gaan. Vraag je ouders om 
hulp of toestemming. Dit heb je nodig:

 
         schaar                  l�m            knutselpapier     stukje touw of koord

Verzamel 2 lege wc-rolletjes

www.hibahabib.com
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5 Knip de figuren van de volgende pagina uit
als je je verrek�ker nog een beetje meer wilt

versieren. Je mag je verrek�ker ook met
andere leuke stickertjes / kleurtjes versieren.
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Plak beide rolletjes tegen elkaar aan 
zoals op de foto. Het begint nu al op een

echte verrek�ker te l�ken!

Maak een gaatje aan de buitenz�de van
beide rolletjes, zodat je er een koordje aan

vast kan maken.

Super, je verrek�ker is af! Deel een mooie
foto van je verrek�ker op social media met

de #RamadanmetHibaHabib

www.hibahabib.com



Versiering voor verrekijker
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