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 geluk herken je niet met je ogen, maar met je hartTOPModel Spreuk van de maand:

Crazy tattoos && poster 
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Lexy is zo schattig 
nieuwsgierig! Ik kan niet 

wachten op haar gezicht als ze 
de verrassing ziet. Lexy zal 

zooo blij zijn!

Oooh Sandy, dan 
mag ik in Los Angeles in 

een limousine rijden en dan 
zie ik niet eens waarheen, 
hihi. Je maakt het wel heel 
spannend! Ik heb kriebels 

in mijn buik.

Wow, Lexy’s bezoek bij haar zus is net een groot 
avontuur! Sinds een paar weken is het TOPModel op 

bezoek bij Sandy, die in Los Angeles in Amerika woont. 
Eindelijk was het weer eens tijd voor de zusjes om heel 
veel dingen samen te doen. En ze maken dan ook een 

en ander mee! Vandaag heeft Sandy zelfs een heel 
bijzondere verrassing voor Lexy … 

„Wat is Sandy toch van plan?“ denkt Lexy, als ze net een 
blinddoek voor gekregen heeft. Het TOPModel heeft echt geen 
flauw idee. In haar hoofd komen de meest wilde plannen en gekke ideeën 
omhoog: misschien een uitje naar een van de favoriete pretparken, een vlucht in een helicopter boven 
Los Angeles of misschien wel een feestje met beroemde filmsterren! Want Sandy is er toch zelf ook een.

Tijdens haar bezoek mocht Lexy haar zus zelfs al op een filmset bezoeken en heeft heel erg 
meegeleefd met de actiescène die gedraaid werd! Pfff, dat was spannend. Zou het vandaag 
ook zo’n spannende dag worden?

Lexy probeert bij haar zus het geheim te ontrafelen: „Kom op Sandy, vertel, waar gaan we met deze 
coole limousine heen? Je weet toch dat ik heel ongeduldig ben, hihi“. Maar Lexy maakt geen kans:
„Je krijgt niets uit mij, haha“ antwoordt Sandy lachend. 

Hoe gaat het verder met

Sla snel om! 

Lexy

TOPModel wereldMy

World
››› by L

exy by Lex
y <<<
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Oproep:
Laat ons jouw carnavalskostuum zien en stuur 

een foto o.v.v. „Carnaval“ aan
redactie@top-model.biz

of via Direct Message op Instagram aan
topmodel_international

Laat je ouders de coupon op blz. 50 invullen.

Doe
mee!

Knallend carnavalKnallend carnaval
Of je nu gaat knutselen, scheuren of kleuren – met carnaval gaat het gebeuren. 

Opvallen, dat doen de meesten – want nu gaan we feesten! PaPappegaaimaskeregaaimasker
Koppie krauw! Met dit DIY-masker en een vrolijke 

outfit ben je de mooiste vogel op elk carnavalsfeest.

Het gaat zo:

Je hebt nodig:
kartonnen bord, 

knutselkarton, rietje, 
lijm, schaar

Knip het kartonnen bord in het midden 
door. Je hebt een helft nodig voor 

het masker.

De gekleurde veren maak je door een 
bladvorm uit gekleurd karton te knippen 

en deze boven op het bord op te plakken. 
Aan de achterkant plak je een rietje of een 

stokje vast met lijm zodat je het masker 
voor je gezicht kunt houden.

Tip: Vouw het 
knutselkarton 

een keer 
dubbel, teken 

een lange halve 
cirkel bij de vouw 

en knip deze uit. Open 
vouwen en klaar is je veer!

Zodat je met het masker op ook iets kunt 
zien, knip je er twee rondjes uit. Meet 
hiervoor de afstand tussen je ogen op 

met een liniaal. De ringen rondom knip je 
in de juiste maat uit het knutselkarton 

en dan plak je ze erop.

Voor de snavel het je een ruitvormig stuk 
knutselkarton nodig. Deze vouw je een 
keer dubbel. Dan vouw je de buitenste 

randen nog wat om zodat je de 
snavel kunt opplakken.

Klaar!Klaar!

DIYDIY

DIYDIY
DIYDIY

DIYDIY

Hier komen 
toffe ideeën voor 

kostuums!

Tip:
Je kunt ook een 

wit bord gebruiken 
en die in je 

favoriete kleur 
schilderen.

Opgelet!
Bij de omgang
met scherpe 

voorwerpen, heet water 
en elektriciteit –

je kunt je bezeren!
Laat je door een 

volwassene 
helpen.
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Jouw perfecte dag

2

Jouw foto

4

Miju’sMiju’s perfecte dag
TOPModel Miju heeft wel een goede voorstelling van een perfecte 

dag. Hoe deze er voor haar uitziet, dat lees je hier. 
Miju neemt je namelijk gezellig mee: 

Das passiert als nächstes: 
____________________________

Wat goed dat 
zulke dagen niet alleen 

in je dromen bestaan, hihi. 
Soms maak ik namelijk echt 

van deze perfecte 
dagen mee! 

2
ls ik vro

eg opsta, 

heb ik meer aan 

mijn dag!

Ik sta om  

0 .30 uur op.

Ik heet Miju en zo zou mijn perfecte dag eruitzien: 

Dan gebeurt 
er dit: 
Ik neem mijn fototoestel 
mee de stad in. Ik maak 
graag mooie moment-
opnames en bewerk de 
foto’s als ik weer thuis ben.

1
Als ontbijt eet ik:
Muesli met klein 
gesneden stukjes fruit. 

5
In de middag:
Spreek ik af met Candy. 

We gaan naar 
de film en de-
len een portie 
popcorn!

6
Na deze spannende dag:
Kook ik thuis samen met 
mijn huisgenoten een lekkere 
groentelasagne. We eten 
samen en lachen veel!

7
Voor ik naar bed ga:
Neem ik nog een bad met veel 
schuim en geniet ondertussen van 
een spannend luisterboek.

Ik heet

en zo zou 
mijn perfecte
dag eruitzien: 

1
Ik sta om 

op.

ls ik vro
eg

heb ik mee

j d

r op.

Spreek ik af met Can
We gaa

de film
gg

len e
pop

3
Na het ontbijt:

4
Dan gebeurt er dit: 

6
Na deze spannende dag:

7

Als ontbijt eet ik: 

Voor ik naar bed ga:

In de middag:

MijuMiju

3
Na het ontbijt:
Ga ik videochatten met 
mijn zusje Mai-Lin in 
Tokio en vertel haar alles 
wat ik de laatste dagen 
gedaan heb.

Voor jou om 
in te 
vullen:

Mmmh!

Candy

5

Leven & lachen
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