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IInnssttrruuccttiioonnss ffoorr CCrreeaattiinngg HHaanndd-mmaaddee TTooyyss

PPIICCTTUURREE BBOOOOKKSS

MMaatteerriiaallss:: 

CCoonnssttrruuccttiioonn ppaappeerr;; yyaarrnn;; hhoollee ppuunncchh;; ssiimmppllee ppiiccttuurreess ffrroomm ccoolloorriinngg bbooookkss;;
ccrraayyoonnss;; mmaarrkkeerrss;; gglluuee..

DDiirreeccttiioonnss::

FFoolldd tthhrreeee sshheeeettss ooff ccoonnssttrruuccttiioonn ppaappeerr iinn hhaallff aanndd ccrreeaassee.. PPuunncchh ttwwoo hhoolleess..
TThhrreeaadd tthhee yyaarrnn tthhrroouugghh tthhee hhoolleess aanndd ttiiee iinn aa bbooww oonn tthhee ffrroonntt ooff tthhee bbooookk..

IInn ccoolloorriinngg bbooookkss,, ffiinndd aanndd ccoolloorr ppiiccttuurreess ooff tthhiinnggss tthhee bbaabbyy iiss ffaammiilliiaarr wwiitthh,,
ssuucchh aass tteeddddyy bbeeaarrss oorr ppuuppppiieess.. GGlluuee oonnee ppiiccttuurree oonn eeaacchh ppaaggee.. ((IItt iiss ooppttiioonnaall,,
bbuutt tthhee ccoovveerr mmiigghhtt bbee ccoovveerreedd wwiitthh cclleeaarr ccoonnttaacctt ppaappeerr oorr llaammiinnaatteedd..))

TTOOUUCCHH BBOOOOKKSS

MMaatteerriiaallss:: 

TThhrreeee 88”” xx 1122”” ppiieecceess ooff ccoottttoonn ffaabbrriicc wwiitthh eeddggeess ccuutt wwiitthh ppiinnkkiinngg sshheeaarrss;;
aassssoorrtteedd ppiieecceess ooff tteexxttuurreedd ffaabbrriiccss;; sseewwiinngg ssuupppplliieess oorr aa gglluuee gguunn..

DDiirreeccttiioonnss::

PPllaaccee ppiieecceess ooff 88”” xx 1122”” ffaabbrriicc oonn ttoopp ooff eeaacchh ootthheerr aanndd sseeww aa sseeaamm ddoowwnn
tthhee mmiiddddllee ((oorr gglluuee tthheemm ttooggeetthheerr,, uussiinngg aa gglluuee gguunn)).. CCuutt aa vvaarriieettyy ooff ccoolloorr-
ffuull tteexxttuurreedd ffaabbrriiccss iinnttoo iinntteerreessttiinngg sshhaappeess ((ee..gg..,, AABBCC’’ss,, tthhee bbaabbyy’’ss nnaammee,,
sshhaappeess ooff aanniimmaallss oorr ttooyyss;; ssqquuaarreess,, ttrriiaanngglleess,, cciirrcclleess)).. GGlluuee oonnttoo ccllootthh ppaaggeess..

PPEERRSSOONNAALL

PPIICCTTUURREE BBOOOOKKSS

MMaatteerriiaallss:: 

HHeeaavvyy ppaappeerr;; hhoollee ppuunncchh;; gglluuee;; cclleeaarr ccoonnttaacctt ppaappeerr;; rriibbbboonn oorr yyaarrnn..
OOppttiioonnaall mmaatteerriiaallss:: mmaarrkkeerrss oorr ssttiicckkeerrss..

DDiirreeccttiioonnss::

GGaatthheerr ppiiccttuurreess ooff tthhee bbaabbyy’’ss ffaammiillyy,, ffrriieennddss,, ffaavvoorriittee ttooyyss,, aanndd ppeettss.. ((YYoouu mmaayy
wwiisshh ttoo uussee ccooppiieess ooff tthhee oorriiggiinnaall ppiiccttuurreess mmaaddee oonn aa dduupplliiccaattiinngg mmaacchhiinnee..))
CCuutt oouutt tthhee ppiiccttuurreess aanndd gglluuee tthheemm ttoo bbootthh ssiiddeess ooff tthhee sshheeeett ooff hheeaavvyy ppaappeerr..
AAdddd ssttiicckkeerrss ffoorr ddeeccoorraattiioonnss.. CCoovveerr wwiitthh cclleeaarr ccoonnttaacctt ppaappeerr.. PPuunncchh hhoolleess iinn
eeaacchh sshheeeett.. TThhrreeaadd yyaarrnn oorr rriibbbboonn tthhrroouugghh tthhee hhoolleess aanndd ttiiee iinn aa bbooww oonn tthhee
ffrroonntt ooff tthhee bbooookk..
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RROOLLYY PPOOLLYY

BBOOOOKKSS

MMaatteerriiaallss:: 

EEmmppttyy ooaattmmeeaall ccoonnttaaiinneerr wwiitthh lliidd;; mmaaggaazziinneess wwiitthh ppiiccttuurreess;; sscciissssoorrss;;
cclleeaarr ccoonnttaacctt ppaappeerr..

DDiirreeccttiioonnss::

SSeelleecctt ppiiccttuurreess ffrroomm mmaaggaazziinneess ooff tthhiinnggss ffaammiilliiaarr ttoo tthhee bbaabbyy.. CCuutt tthheemm oouutt
aanndd gglluuee tthheemm oonn tthhee rroouunndd ooaattmmeeaall ccoonnttaaiinneerr.. LLeett tthhee gglluuee ddrryy aanndd ccoovveerr
tthhee ccoonnttaaiinneerr wwiitthh cclleeaarr ccoonnttaacctt ppaappeerr..

PPLLAATTEE

PPUUPPPPEETTSS

MMaatteerriiaallss:: 

PPaappeerr ppllaatteess;; mmaarrkkeerrss;; yyaarrnn,, rriibbbboonn,, aanndd//oorr ccrreeppee ppaappeerr ssttrreeaammeerrss;; hhoollee ppuunncchh..

DDiirreeccttiioonnss::

DDrraaww aa bbrriigghhtt ssmmiilliinngg ffaaccee oonn aa ppaappeerr ppllaattee.. PPuunncchh hhoolleess aarroouunndd tthhee eeddggeess ooff
tthhee ppllaattee aanndd ttiiee rriibbbboonnss,, yyaarrnn,, aanndd//oorr ccrreeppee ppaappeerr ssttrreeaammeerrss aarroouunndd tthhee oouutt-
ssiiddee eeddggeess ooff tthhee ppllaattee.. AAnn eennttiirree sseett ooff eemmoottiioonnaall ffaacceess ccaann bbee uusseeffuull ((ee..gg..,,
hhaappppyy,, ssaadd,, mmaadd,, ssccaarreedd))..

PPOOPP-UUPP

PPUUPPPPEETTSS

MMaatteerriiaallss::

SSttrraawwss;; ppaappeerr ccuuppss;; rroouunndd ppiieecceess ooff ppoosstteerr bbooaarrdd;; ttaappee;; ccoolloorreedd mmaarrkkeerrss..

DDiirreeccttiioonnss::

TThhrreeaadd aa ssttrraaww tthhrroouugghh tthhee bboottttoomm ooff aa ppaappeerr ccuupp.. DDeeccoorraattee ttwwoo cciirrcclleess ooff
ppoosstteerr bbooaarrdd wwiitthh ffaacceess..  TTaappee aa ssttrraaww ttoo tthhee bbaacckk ooff oonnee cciirrccllee.. TTaappee tthhee ootthheerr
cciirrccllee ttoo tthhee bbaacckk ooff tthhee ffiirrsstt cciirrccllee.. MMoovvee tthhee ssttrraaww uupp aanndd ddoowwnn ttoo mmaakkee tthhee
ppuuppppeett hhiiddee iinn tthhee ccuupp aanndd tthheenn ppoopp uupp!!
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FFIINNGGEERR

PPUUPPPPEETTSS

MMaatteerriiaallss:: 

MMeeddiiuumm-wweeiigghhtt ppaappeerr;; mmaarrkkeerrss;; mmaaggaazziinneess oorr ccaattaallooggss;; sscciissssoorrss;; ttaappee oorr gglluuee..

DDiirreeccttiioonnss::

CCuutt oouutt aa ppiieeccee ooff mmeeddiiuumm-wweeiigghhtt ppaappeerr lloonngg eennoouugghh ttoo ffoorrmm aa cciirrccllee ttoo 
eeaassiillyy wwrraapp aarroouunndd yyoouurr ffiinnggeerr.. OOnn aannootthheerr ppiieeccee ooff ppaappeerr ddrraaww aanndd ccoolloorr
ffaacceess ooff ppeeooppllee oorr aanniimmaallss,, oorr ccuutt oouutt ppiiccttuurreess ffrroomm mmaaggaazziinneess oorr ccaattaallooggss..
CCuutt oouutt tthhee ffiigguurree aanndd ppaassttee iitt oonnttoo tthhee mmiiddddllee ooff tthhee ssttrriipp ooff ppaappeerr tthhaatt
wwrraappss aarroouunndd yyoouurr ffiinnggeerr.. TTaappee oorr gglluuee tthhee ssttrriipp ttooggeetthheerr ttoo ffoorrmm aa ffiinnggeerr
““rriinngg”” OORR,, ssiimmppllyy ddrraaww ffaacceess oonn yyoouurr ffiinnggeerrttiippss wwiitthh wwaasshhaabbllee mmaarrkkeerrss..

SSPPOOOONN

FFRRIIEENNDDSS

MMaatteerriiaallss:: 

77”” wwooooddeenn ssppoooonn;; 44”” ppiieeccee ooff rriibbbboonn;; ppeerrmmaanneenntt iinnkk mmaarrkkeerrss;; gglluuee gguunn..

DDiirreeccttiioonnss::

DDrraaww aa hhaappppyy ffaaccee oonn tthhee ffrroonntt ooff tthhee ssppoooonn aanndd aa ssaadd ffaaccee oonn tthhee bbaacckk..
TTiiee aa rriibbbboonn aarroouunndd tthhee hhaannddllee ffoorr aa bbooww aanndd gglluuee tthhee bbooww sseeccuurreellyy..

NNOOIISSYY

BBOOXXEESS

MMaatteerriiaallss::

AAssssoorrtteedd ssmmaallll bbooxxeess,, ssmmaallll ppaassttaa nnooooddlleess;; ccoolloorrffuull ccoonnttaacctt ppaappeerr;; gglluuee gguunn..

DDiirreeccttiioonnss::

FFiillll ssmmaallll bbooxxeess oonnee-ffoouurrtthh ffuullll ooff ppaassttaa nnooooddlleess.. GGlluuee tthhee lliiddss ttiigghhttllyy sshhuutt..
CCoovveerr wwiitthh ccoolloorrffuull ccoonnttaacctt ppaappeerr..
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SSOOFFTT DDRRUUMMSS

MMaatteerriiaallss::

EEmmppttyy ooaattmmeeaall,, ccoorrnnmmeeaall,, oorr ootthheerr rroouunndd ccaarrddbbooaarrdd ccoonnttaaiinneerrss;; hhoott gglluuee
gguunn;; ccoolloorrffuull ccoonnttaacctt ppaappeerr..

DDiirreeccttiioonnss::

HHoott gglluuee tthhee lliidd oonnttoo tthhee eemmppttyy ccoonnttaaiinneerr.. CCoovveerr tthhee ssiiddeess ooff tthhee rroouunndd 
ccoonnttaaiinneerr wwiitthh ccoonnttaacctt ppaappeerr.. BBeeaatt tthhee ssiiddeess lliikkee aa ttoomm-ttoomm..

SSHHAAKKEERRSS

MMaatteerriiaallss::

SSmmaallll ppllaassttiicc bboottttlleess;; rriiccee,, nnooooddlleess,, ggrraavveell,, oorr ssaanndd..

DDiirreeccttiioonnss::

PPuutt ddiiffffeerreenntt aammoouunnttss ooff tthhee ddiiffffeerreenntt ffiilllleerrss iinnttoo ssmmaallll bboottttlleess.. HHoott gglluuee 
tthhee iinnssiiddee ooff tthhee lliidd oonn..

RRAATTTTLLEERRSS

MMaatteerriiaallss::

EEmmppttyy ppiiee ttiinnss;; rriiccee oorr nnooooddlleess;; aa gglluuee gguunn..

DDiirreeccttiioonnss::

PPuutt ssoommee rriiccee oorr nnooooddlleess iinnttoo oonnee ooff tthhee ppiiee ttiinnss.. RRuunn aa bbeeaadd ooff gglluuee aarroouunndd
tthhee ppiiee ttiinn ttwwiiccee.. PPuutt aa sseeccoonndd ppiiee ttiinn oonn ttoopp ooff iitt aanndd ppiinncchh tthheemm ttooggeetthheerr
uunnttiill tthhee gglluuee hhoollddss..

TTUUNNNNEELLSS

MMaatteerriiaallss::

AA bbooxx,, 1188”” ttoo 2244”” hhiigghh;; aa sshhaarrpp kknniiffee oorr sscciissssoorrss..

DDiirreeccttiioonnss::

DDrraaww llaarrggee 1166”” ttoo 1188”” hhaallff-cciirrcclleess oonn ooppppoossiittee ssiiddeess ooff tthhee bbooxx.. CCuutt oouutt tthhee
hhaallff-cciirrcclleess.. LLeett tthhee bbaabbyy ccrraawwll iinn aanndd tthhrroouugghh tthhee bbooxx ttoo eexxpplloorree..
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HHIIDDIINNGG PPIICCTTUURREE 

BBOOXX

MMaatteerriiaallss:: 

OOnnee bbooxx;; mmaaggaazziinneess aanndd//oorr ccaattaallooggss;; gglluuee.. 
OOppttiioonnaall:: ccoolloorrffuull aanndd//oorr cclleeaarr ccoonnttaacctt ppaappeerr..

DDiirreeccttiioonnss::

CCuutt aa llaarrggee ppiiccttuurree oouutt ooff aa mmaaggaazziinnee ((aa bbaabbyy’’ss ffaaccee iiss pprreeffeerrrreedd)).. IIff yyoouu wwiisshh,,
ccoovveerr tthhee bbooxx wwiitthh ccoonnttaacctt ppaappeerr.. GGlluuee aa ppiiccttuurree ttoo oonnee ssiiddee ooff tthhee bbooxx..
IItt iiss aallssoo ooppttiioonnaall ttoo ccoovveerr tthhee bbooxx wwiitthh cclleeaarr ccoonnttaacctt ppaappeerr..

HHAAPPPPYY//SSAADD

PPIILLLLOOWWSS

MMaatteerriiaallss::

EEqquuaall ssqquuaarreess ooff lliigghhtt-wweeiigghhtt ccoolloorrffuull ffaabbrriicc;; mmaarrkkeerrss;; sseewwiinngg ssuupppplliieess;; 
ssyynntthheettiicc ppiillllooww ssttuuffffiinngg mmaatteerriiaall..

DDiirreeccttiioonnss::

CCuutt ffaabbrriicc ssqquuaarreess.. OOnn oonnee ssiiddee,, ddrraaww oorr ssttiittcchh aa hhaappppyy ffaaccee.. OOnn tthhee ootthheerr,,
ddrraaww oorr ssttiittcchh aa ssaadd ffaaccee.. SSeeww tthhee rriigghhtt ssiiddeess ttooggeetthheerr,, lleeaavviinngg oonnee ssiiddee ooppeenn 
ttoo ssttuuffff.. TTuurrnn tthhee ppiillllooww ccaassee rriigghhtt-ssiiddee oouutt.. SSttuuffff tthhee ppiillllooww.. TThheenn sseeww tthhee
ooppeenn ssiiddee cclloosseedd..

BBAATTHH MMIITTTT

MMaatteerriiaallss::

TTeerrrryy ccllootthh ffaabbrriicc;; eellaassttiicc oorr rriibbbboonn;; sseewwiinngg ssuupppplliieess..

DDiirreeccttiioonnss::

TTrraacciinngg aarroouunndd yyoouurr hhaanndd,, ccuutt ttwwoo ppiieecceess ooff tteerrrryy ccllootthh iinn tthhee sshhaappee ooff aa 
mmiitttteenn,, eelloonnggaattiinngg tthhee bboottttoomm ttoo eexxtteenndd ppaasstt yyoouurr wwrriisstt.. SSttiittcchh oorr ddrraaww aa
ccoolloorrffuull ppiiccttuurree oonn oonnee ppiieeccee ooff tthhee ccllootthh.. SSeeww tthhee rriigghhtt ssiiddeess ttooggeetthheerr,, 
lleeaavviinngg tthhee bboottttoomm ooppeenn.. YYoouu ccaann sseeww eellaassttiicc aarroouunndd tthhee bboottttoomm ttoo ttiigghhtteenn
aarroouunndd yyoouurr wwrriisstt,, oorr uussee aa rriibbbboonn..
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DDIISSTTRRAACCTTIIOONN 

MMAAGGNNEETTSS

MMaatteerriiaallss::

22”” ssqquuaarree ppiieecceess ooff ccaarrddbbooaarrdd;; gglluuee;; sshheeeettss ooff mmaaggnneettiicc bbaacckkiinngg mmaatteerriiaall;; 
cclleeaarr ccoonnttaacctt ppaappeerr;; sscciissssoorrss..
DDrraawwiinngg ssuupppplliieess:: ssttiicckkeerrss;; oolldd ggrreeeettiinngg ccaarrddss;; mmaaggaazziinnee oorr ccaattaalloogg ppiiccttuurreess;;
mmaarrkkeerrss,, ccrraayyoonnss,, oorr ccoolloorreedd ppeenncciillss;;

DDiirreeccttiioonnss::

CCuutt 22””ssqquuaarreess ooff ccaarrddbbooaarrdd.. DDeeccoorraattee tthheemm,, uussiinngg ssttiicckkeerrss,, ppiiccttuurreess yyoouu hhaavvee
ccuutt oouutt,, oorr ootthheerr ddrraawwiinngg ssuupppplliieess.. CCoovveerr wwiitthh cclleeaarr ccoonnttaacctt ppaappeerr aanndd gglluuee
mmaaggnneettiicc ssttrriippss oonnttoo tthhee bbaacckk..


