


Inhoud:

Decoratie Spelmaterialen

 1 Dienblad flamingo
 3 theelichthouders
 1 Juwelenhouder paspop
 1 Juwelenhouder hartje
 1 slinger met glittervlaggetjes
 2 roze slingers
 4 roze pompon decoraties
 2 roze funny ice cubes houder 
 8 kleine strandstoeltjes (4 roze, 4 houtkleur) 

met opdrachten in vorm van handdoek
 8 bekers van Barbie (mag niet in de 

vaatwasser,  wel met de hand afwassen)
 5 kaartjes met verschillende salons op:

◦ beautybar
◦ nagelsalon
◦ juwelenstudio
◦ kapsalon
◦ boetiek

Knutselmaterialen en kookmaterialen niet
inbegrepen. 

 4 kegeltjes
 1 Parfum hartje goud
 1 Parfum hartje roze
 4 make up borsteltjes
 10 nagellakjes
 4 lipgloss
 2 doosjes oogschaduw
 8 paarse haarbanden
 8 paarse rekkers
 36 roze haarrekkers
 4 haar clips
 42 haarpinnetjes smal
 1 Haarbrush borstel
 1 Haardroger
 1 Haarborstel
 1 puntkam en 1 gewone kam
 42 haar pinnetjes breed
 1 boek De mooiste vlechten en knotjes 
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 Prinses roze set (schoenen, oorbellen, tiara, 

staf, ketting, ring)
 Prinses blauwe set (schoenen, oorbellen, 

tiara, staf, ketting, ring)
 2 Barbies + kleding
 Zakje met 10 Barbie voorwerpen om te 

raden
 Nagellak draaischijf
 2 slaap blinddoekjes
 spel eet barbie niet op
 spel droomtelefoon
 8 rode edelstenen
 8 blauwe edelstenen
 Verkleedkleren
 8 rokjes
 Juweeltjes
 2 barbietenten

Regels:
Normale slijtage is geen probleem. Maar als er echt materiaal kapot gaat, niet meer bruikbaar is of verloren 
gaat dan wordt de nieuwprijs aangerekend voor dat stuk speelgoed.

Verzekering:
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden bij eventuele ongevallen. Bij de huur van de 
materialen dient er tijdens het gebruik steeds toezicht gehouden te worden door de huurder of een door de 
huurder aangesteld meerderjarig persoon.



Inleiding:
Barbie wil graag naar het bal, maar ze heeft edelstenen nodig. Want ze wil graag een nieuwe jurk, een 
mooie auto huren, een nieuw kapsel. Kunnen jullie haar helpen om edelstenen te verdienen?

We maken twee groepen. De kinderen kunnen edelstenen winnen: De winnende ploeg krijgt een rode 
edelsteen, de andere een blauwe. De edelstenen liggen in de ligstoel samen met een opdracht.

Als alle opdrachten klaar zijn, dan moeten ze uitzoeken wie hun date is met het spel droomtelefoon.

Dan kunnen ze samen met Barbie kiezen afhankelijk van het aantal edelstenen, welke jurk, welk kapsel en 
welke auto of paard ze willen.

Daarna kunnen ze zelf naar het kapsalon, nagelstudio, de beautybar en de boetiek en eventueel een 
workshopruimte waar ze kunnen knutselen (juwelenstudio) (zie knutsel fiches).
Kaartjes met kapsalon, beautybar, boetiek, nagelstudio, juwelenstudio: De materialen per bar zitten in een 
apart zakje. Bij de nagelstudio hoort ook nog een draaispel, dat ze samen kunnen spelen.
Als ze helemaal klaar zijn kunnen ze gaan dansen.

Opdrachten: 
De opdrachten liggen als handdoekjes op de strandstoeltjes. Verspreid deze door je huis of tuin. De kinderen
zoeken de verschillende stoeltjes en voeren de opdrachten uit in 2 groepen. 

Barbie op hakken: Barbie kan heel goed stappen op hoge hakken. Leg per 2 het parcours om ter snelste af 
op de hoge hakken. 

Barbie aankleden: Elk groepje krijgt een Barbie en een aantal kledingstukjes, doe een estafette en loop één 
voor één met een kledingstuk tot aan de barbie en doe het zo snel mogelijk aan.

Raad het voorwerp: Voel in een zak en raad zo veel mogelijk voorwerpen van Barbie. (kammetje,schoen, 
spiegel,..)

Barbie gaat naar de kapper: Wie kan het snelste een mooie vlecht maken bij Barbie? of wie kan het mooiste 
kapsel maken?

1, 2, 3 fotomodel: 1 iemand staat aan de muur, draait zich om en roept, 1,2, 3 fotomodel. De kinderen achter 
de lijn komen naar voor bij fotomodel moeten ze in een pose staan en mogen 
niet meer bewegen. Wie beweegt moet terug naar achter. Wie is het eerst aan de muur.

Eet het snoepje van Barbie niet op: Hoe spelen: Plaats op iedere vierkant een snoepje. 1 speler gaat uit de 
kamer, de andere kinderen bepalen welke snoepje van Barbie is. De speler komt terug binnen en begint de 
snoepjes op te eten, als hij het snoepje van Barbie op eet is hij verloren. 
De volgende speler gaat de kamer uit,...Ga verder tot iedereen aan de beurt is geweest, wie kan volledig 
uitspelen?

Aankleden in het donker: Geblinddoekt om ter snelste Barbie haar kleedje aandoen. Moeilijker: Kleedje + 
schoenen.

Waar is Barbie?: Elke groep krijgt vijf minuten om de pop van de andere ploeg te verstoppen. 
De groep die ze het snelst heeft teruggevonden heeft gewonnen!



KnutselenKnutselen
HaarspeldjesHaarspeldjes

Nodig:
 Deksel van botervlootje of karton
 Lijm
 restjes stof
 speldjes

Werkwijze:
1.  Knip per speldje 2 cirkels uit een deksel van bijvoorbeeld een botervlootje.

Maak de achterste cirkel 2 mm kleiner.
2. Knip 2 cirkels uit stof, maak deze 7 mm rondom groter dan de plastic cirkels.
3. Lijm de stof (lijmstift) op de cirkels en sla de overschot van de stof een beetje om.
4. Naai met kleine steekjes de stof aan het speldje vast.



Armbandjes 

Nodig:

 Kralen
 letterkralen
 figuurkralen
 Dunne ronde elastiek
 schaar

Werkwijze:
Meet rond de pols hoe groot de armband moet zijn,
plus 5cm extra voor knoopje te maken.
Rijg de kralen aan de elastiek. 
Maak een knoop en klaar!

Ketting:

Nodig:
 Kralen
 figuurkralen
 letterkralen
 Dunne draad
 schaar
 sluitingen 

Werkwijze:
Meet hoe lang je de ketting wil, rijg de kralen aan de draad.
Maak een knoop of werk af met een sluiting



Juwelenkistje versieren

Nodig:
 Kleine houten kistjes (action)
 Plakjuweeltjes
 Acryl verf
 Verfborstels 
 Acryl vernis

Werkwijze:
Schilder de kistjes in de kleur die je wil, laten drogen.
Eventueel nog een tweede laag en laten drogen.
Vernissen en laten drogen.
Plakjuweeltjes erop kleven.
Klaar!



Foam Clay

Foam Clay knutsel ideeën
Het is makkelijk en vooral erg leuk om voorwerpen te bekleden met foam clay.
Bekijk hieronder de werkwijze en laat je inspireren door onze voorbeelden.
Je kunt Foam Clay aanbrengen op papier-maché, papier, terracotta, hout en kunststof. 
Foam Clay van Creotime vlekt niet, plakt niet aan je handen, bevat geen schadelijke stoffen en is Glutenvrij. 
Het is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Werkwijze:

Wat te doen als de Foam Clay is uitgedroogd?
Foam Clay wordt geleverd in hersluitbare, luchtdichte bakjes. Is de Foam Clay toch een beetje uitgedroogd, 
dan kun je hem opfrissen door er kleine hoeveelheden water door te kneden. Zo heb je heel lang plezier van 
je Foam Clay. (Dit geldt overigens ook voor Silk Clay.)



Recepten
Barbie taart 

Nodig:
 Verschillende soorten snoep of fruit
 Halve holle isimo bal
 prikkers
 Barbie
 cuttermes

Werkwijze:
Snij een gaatje in de isimobal, stop de barbie erin.
Steek de prikkers in de isimo en steek de snoepjes of fruit erop.
Werk volledig af en klaar.

Fruit toverstaf

Nodig:
 watermeloen
 druiven
 aardbeien
 satéstokjes
 ster koekjes vorm
 mes

Werkwijze:
Was het fruit, snijd de meloen in schijven en druk de vormpjes uit.
Prik het fruit op de satestokjes en als laatste de ster.



Rozen of lavendel limonade

Nodig:
 glazen fles
 zeef
 kookpan
 200 ml water
 200 gram suiker
 4 citroenen om te persen, 1 citroen om in schijfjes te snijden.
 4 eetlepels gedroogde rozen of lavendel om te eten (Dille en Kamille)

Werkwijze:
Alles laten inkoken tot een siroop, door zeef en laten afkoelen.
Bewaren in een fles met afsluitbare dop.
Daarna twee eetlepels siroop in een glas, ijsblokjes en aanlengen met plat of bruis water en een schijfje 
citroen.

Versie zonder suiker:

Nodig:
 glazen fles
 zeef
 kookpan
 200 ml water
 20 gram stevija suiker
 1 appel
 4 citroenen om te persen, 1 citroen om in schijfjes te snijden.
 4 eetlepels gedroogde rozen of lavendel om te eten (Dille en Kamille)

Werkwijze:
Appel schillen, 4 citroenen persen, 20 gram stevija afwegen. Doe alle ingrediënten in een kookpannetje.
Alles laten inkoken tot een siroop (10 min), door een zeef gieten in een andere pot of fles en laten afkoelen.
Bewaren in een fles met afsluitbare dop.
Daarna twee eetlepels siroop in een glas, ijsblokjes en aanlengen met plat of bruis water en schijfje citroen.


