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De monstergids 

Dit boek hoort bij Halloween. 
Het gaat over alles wat met gegriezel te maken heeft. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe kun je je beschermen tegen een vampier? 
 En hoe tegen heksen? 
 Waar houden weerwolven niet van? 
 Wat is de vloek van de mummie? 
 Hoe bouwde dokter Frankenstijn zijn monster? 
 Wanneer is het spookuur? 
 
In dit boek vind je allerlei knutselopdrachten. 



1. De vampier 

De vampier: 
 is ooit als gewoon mens geboren, maar de 

beet van een vampier veranderde hem in 
een vampier. 

 zuigt bloed uit zijn slachtoffer met zijn 
scherpe hoektanden. 

 slaapt overdag in een doodskist. 
 ziet zichzelf niet in de spiegel. 
 wordt niet ouder. 
 wil graag alle dingen om zich heen tellen. 
 is bleek en houdt niet van zonlicht.  
 Graaf Dracula is de bekendste vampier. 

Zo bescherm je je tegen een vampier: 
 Eet veel knoflook of draag een teentje 

knoflook rond je nek. 
 Blijf in het zonlicht. 
 Strooi zout of zand rond. De vampier 

zal de korrels gaan tellen. 



2. Het vampiermasker 

Dit moet je doen: 
1. Draai het bord om en schilder de onderkant paars. 
2. Geen bord? Gebruik dan stevig papier. 
3. Verf het haar zwart. Plak de oren aan het masker. 
4. Een kartonnen bord of een stuk stevig paper. 
5. Maak gaatjes in de pupil op de hoogte van je eigen ogen. 
6. Maak de mond en de vampiertanden van papier. 
7. Plak een ijsstokje onderaan het masker als handvat. 

Dit heb je nodig: 
• Een kartonnen bord of stevig paper. 
• Paarse verf 
• Zwart en wit papier 
• IJsstokje 
• Schaar/ lijm 
• Verfkwast 
• Zwarte viltstift 

LIJM 



 

 

3. De heks 

De heks: 
 kan een man of een vrouw zijn, maar is 

meestal een lelijke, oude vrouw, 
 leeft alleen met een zwarte kat. 
 is jaloers en kwaadaardig. 
 kan de toekomst voorspellen. 
 brouwt toverachtige drankjes 
 kan zich in een dier veranderen. 
 kan zich snel verplaatsen, meestal 

vliegend op een bezemsteel. 
 Komt bij volle maan samen met andere 

heksen om te dansen. 

Bescherming tegen heksen: 
 Hang kamillebloemen die voor 24 juni 

geplukt zijn aan je huis. 
 Hang een hoefijzer aan je deur. 
 Antwoord nooit op de vraag van een heks. 
 Leen nooit iets van een heks. 
 Gooi altijd een klein beetje van je eten weg. 
 Maak wat een heks prijst altijd belachelijk. 



4. Knutselheks 
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Dit materiaal heb je nodig: 
•   Zwart, dik papier 
•   Tekenpapier 
•   Gekleurd papier naar keuze 
•   Viltstiften 
 Houten prikker 
 Wol 
•   Lijm, schaar en potlood 

Dit moet je doen: 
1. Teken met een passer een 

grote cirkel en een kleine 
cirkel op zwart papier. 

2. Knip de cirkels uit. Knip de 
grote cirkel door de helft. Knip 
daarna elke helft nog een keer door de helft. 

3. Draai de kwart cirkel (1) tot een kegel. 
Lijm de uiteinden vast. Dit is het lijf (2). 

4. Maak in de kleine cirkel in het midden een gat (3). 
Schuif de cirkel over de punt van de kegel. 
Dit is de hoed (4). 

5. Maak een gekleurde band om de hoed (5). 
6. Maak van wol of papier (6) de haren van de heks. 
7. Kleur op wit papier het gezicht van de heks en 

plak die onder de hoed. 
8. Plak armen en handen aan het lijf (7) 
9. Maak een bezem van een prikker met papier. (8) 

 

 



5. De mummie 

 

 De vloek van de mummie 
Egyptenaren bouwden piramides. 
Het waren de geheime grafkamers van de 
dode farao’s. 
Piramides lagen ook vol met de schatten 
van de farao. 
Op de muren stond de waarschuwing:  
Laat de mummie van de farao met rust.  
De farao kan anders niet naar zijn nieuwe 
leven. Hij zal wraak zoeken.  
Dit was de z.g. vloek van de farao. 

De mummie 
 vond je vooral in het oude Egypte. 
 was het dode lichaam van een koning of 

farao. 
 werd eerst uitgedroogd met zout (natron). 
 werd daarna in linnen verband gewikkeld 

en ingesmeerd met hars (plakkerig sap uit 
een boom). De hars werd langzaam hard. 

 ging daarna in een sarcofaag, een mooi 
versierde kist. 

 kon nu zijn bewaarde lichaam later weer 
gebruiken. 



6. Mummie in sarcofaag 

Zo maak je de sarcofaag en 
de mummie  

Dit materiaal heb je nodig: 
 Stevig wit papier 
 Aluminium folie 
 Tissues (zakdoeken papier) 
 Zwarte viltstift 
 Verf en penselen 
 Schildersplakband 
 Lijm, potlood en schaar 

Klik hier 
https://www.youtube.com/ 

watch_popup?v=UicdcxoEa_Y&t=345s  LIJM 

Tip: 
Om de mummie echter te laten lijken, kun je de 
mummie inwikkelen in dunne stroken schilders-
plakband. 

https://www.youtube.com/%20watch_popup?
https://www.youtube.com/%20watch_popup?
https://www.youtube.com/%20watch_popup?


7. Het monster van Frankenstein 

Het monster van Frankenstein: 
 is een personage uit het beroemde boek 

“Frankenstein” waar later veel films van 
gemaakt werden. 

 wordt in het boek gemaakt door een 
bezeten geleerde: dokter Frankenstein, die 
dood materiaal weer tot leven kan brengen. 

 bestaat uit verschillende aan elkaar 
genaaide lichaamsdelen van overleden 
mensen. 

 wordt in paniek door de dokter verlaten, 
omdat hij erg schrikt van zijn schepping. 

 spoort de dokter weer op en vraagt een 
vrouw voor hem te maken. 

 wordt kwaadaardig als de dokter de vrouw 
wil vernietigen. 

 zweert nu wraak! 



8. Picasso’s monster 

Picasso? Wie is dat? 
Pablo Picasso was een wereldberoemde Spaanse 
kunstenaar die het portret opnieuw uitvond. 
Picasso begon portretten op zijn eigen manier te 
schilderen. Hij vervormde zijn portretten, zoals je 
hieronder ziet. Zo kregen ze vaak iets monsterlijks. 

Dit heb je nodig: 
 Verf 
 Kwasten 
 Papier 

Dit ga je doen: 
 Maak een portret van het monster van 

Frankenstein op de manier van Picasso. 
 Denk vooral aan het vervormen van het gezicht. 
 Zet ogen, oren en mond op plaatsen waar ze niet 

echt thuishoren. 



9. Spoken 

Een spook: 
 is de geest van een gestorven persoon die 

nog steeds op aarde rondzwerft. En hij wil 
de aarde liever niet verlaten. 

 verschijnt het liefst rond het spookuur. 
Dat is tussen 12 en 1 uur middernacht. 

 is koud. Een omgeving met veel spoken 
voelt daarom koud aan. 

 kan goedaardig of kwaadaardig zijn. 
 verlaat altijd de begraafplaats op zoek naar 

een plek om te spoken. 
 an alleen met zijn voeten de grond 

aanraken en niet met zijn handen. 

Bescherming tegen spoken: 
 Spoken houden niet van het kruid roze-

marijn. 
 Een spiegel tegenover een deur laat een 

spook schrikken als hij binnenkomt. 
 Hang een windklok buiten. Het geluid 

schrikt spoken af. 
 Zet je schoenen aan het voeteneind van je 

bed. Zet elke schoen in een andere richting. 
Spoken raken ervan in de war. 

 



10. Spokendoos 

Dit heb je nodig: 
 Schoenendoos met deksel 
 Gekleurd papier 
 Gekleurd vliegerpapier of ander 

doorzichtig papier 
 Draad en ijzerdraad 
 Schaar, potlood en lijm 
 Zwarte viltstift 

Dit ga je doen: 
1. Maak in het deksel gaten voor het licht in de doos. 
2. Probeer uit welk doorzichtig papier een griezelig effect heeft. 
3. Richt de doos in als een spookachtige begraafplaats. 

Je kunt ook kiezen voor een spookhuis. 
4. Maak vaste spoken, spoken aan draadjes aan het deksel en 

spoken die bewegen aan ijzerdraad. 
5. Maak voor een beweegbaar spook een gaatje aan de zijkant 

van de doos. 
6. Laat zo’n spook ergens achter vandaan komen. 
7. Versier ook de buitenkant van de spokendoos. 

 

 

LIJM 

 

 



11. De weerwolf 

Een weerwolf: 
 is een man die meestal tegen zijn wil bij volle 

maan verandert in een wolf. Het woord weer 
is een oud woord voor man. 

 wordt pas een weerwolf door de beet van een 
andere weerwolf. 

 loopt net als een mens op twee poten en 
doodt mensen en dieren. 

 die gedood wordt, verandert weer in een 
mens. 

 kun je als mens herkennen aan zijn lange 
nagels en doorlopende wenkbrauwen. 

Zo bescherm je je tegen een weerwolf: 
 Weerwolven blijven altijd uit de buurt van 

de plant de monnikskap. 
 De weerwolf blijt uit de buurt van zilver. 
 Alleen een zilveren kogel kan de weerwolf 

doden. 







Colofon en voorwaarden 
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