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NL Waarschuwing: Wegens kleine onderdelen is dit spel niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. 
Verstikkingsgevaar. Bewaar de verpakking voor raadpleging in de toekomst. De inhoud en kleuren kunnen 
afwijken van de getoonde afbeeldingen. Ontworpen in Nederland. Gefabriceerd in China. F Attention ! Ne 
convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient ou peut produire de petits éléments pouvant être 
inhalés ou ingérés. Il est recommandé de garder l’emballage pour conserver cette information. Le contenu et 
les couleurs peuvent être différents de ceux qui ont été photographiés. Dessiné aux Pays-Bas. Fabriqué aux 
Chine. DE Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. 
Verpackung mit Herstelleranschrift bitte aufbewahren. Die Inhalte und Farben können gegebenenfalls von der 
Darstellung auf den Fotos abweichen. Entwickelt in den Niederlanden. Produziert in China.

Batterijen plaatsen
Raadpleeg de aanwijzingen op de verpakking 
van de aangeschafte batterijen. Nieuwe 
batterijen (4 x 1,5V AA - LR6) met de pluszijde 
naar de goede kant in de houder doen.

- Probeer niet-oplaadbare batterijen niet  
op te laden.

- Haal oplaadbare batterijen eerst  
uit het spel alvorens ze op te laden.

- Laad oplaadbare batterijen alleen onder 
toezicht van een volwassene op. 

- Gebruik geen verschillende soorten 
batterijen door elkaar.

- Gebruik ook geen nieuwe en gebruikte 
batterijen door elkaar.

- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde  
type als aanbevolen.

- Haal de batterijen er gelijk uit als  
ze op zijn.

- Let op dat de polen elkaar nooit raken.

Let op! Alle onderdelen van de verpakking - 
plastic zakjes, bandjes, clips, kartonnetjes,  
folie - horen niet bij het spel en moeten buiten 
het bereik van kinderen worden gehouden.

Onderhoud:
- Het spel kan worden gereinigd met een 

schone vochtige doek.
- Bescherm het spel tegen zonlicht. Houd  

het spel uit de buurt van warmtebronnen.
- Houd het spel uit de buurt van vochtige 

plaatsen en water.

Bewaar deze instructies voor later gebruik.

Van hart naar hart.

De kinderen van nu hebben 
Woezel & Pip heel dicht bij hun hart. 
Daar zijn we enorm dankbaar voor 

en daar proberen we zo verantwoordelijk 
mee om te gaan als we kunnen.

We proberen kinderen een geweldige tijd 
te geven en te inspireren met positieve 

waarden. Schoonheid voor iedereen. 
Zonder pretentie, maar met overtuiging. 

En met een blik op de toekomst. 

Woezel & Pip zijn er voor alle kinderen.  
Maakt niet uit waar je vandaan komt  

of waar je in gelooft. 

Van hart naar hart. 
Voor nu. En later. 

www.woezelenpip.nl.  



Tekentafel met 
handvat

Opbergplek voor 
potloden

Transparante 
deksel

2 sleuven om 
het papier te 
centreren

1 zwarte stift

4 bevestigings-
punten

30 
tekensjablonen

Leer stap voor stap tekenen!
Dessineo Woezel & Pip is speciaal ontworpen voor kinderen van 4 jaar en ouder.  
Het kind leert op een leuke manier stap voor stap tekenen.  
 
Met behulp van de lijntekeningen op de speciale sjablonen teken je eenvoudig 
Woezel, Pip en de andere vriendjes uit de Tovertuin na.
 
De tekenvellen zijn al voorbedrukt met leuke achtergronden die de creativiteit en 
fantasie stimuleren.

Let op! Haal voor gebruik de beschermfolie van de sjabloonschijven.
 

Hoe werkt het?
1. Kies één van de ronde sjablonen en leg deze in de draaischijf: bijvoorbeeld het huis 
 van Woezel en Pip. Schuif de aan-/uitknop op de projector omhoog om deze aan te 

zetten en sluit de klep.
2. Kies een van de tekenvellen van de Tovertuin en leg het op de transparante deksel van 

de projector tussen de vier bevestigingspunten, zodat het blad goed blijft liggen.
3. Draai de schijf met het tekensjabloon naar cijfer 1. Stap 1 van de tekening - het dak 

van het huis - wordt nu geprojecteerd. Trek de lijnen over met de meegeleverde stift.
4. Draai vervolgens de schijf naar stap 2 en teken met drie rechte lijnen de onderkant 

van het huis.
5. Teken in stap 3 de deur. Kijk, het wordt al een gezellig huisje! Woezel en Pip kunnen 

niet wachten tot ze naar binnen mogen.
6. In stap 4 komen er nog een paar lijntjes bij zodat het lijkt alsof het huisje van hout is 

gemaakt. Nu kan het worden ingekleurd. Wat zullen je Tovertuinvriendjes trots zijn! 

Voorbeeld
Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Ga je mee zwemmen in de zee?  
Kies een tekenvel dat past bij je sjabloon. 
Bijvoorbeeld:

Ben je door je  
tekenvellen heen? 
Download ze dan eenvoudig  
van onze website:  
jumbo.eu/woezel-pip-tekenvellen
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Aan-/uitknop

Projector met 
een vergroting 
van meer dan 
200%

Draaischijf voor 
tekensjablonen

Druk om te openen

10 tekenvellen A4


