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Bouw jouw 
Milka huisje!

#MijnMilkaHuisje

JUM! Dat wordt genieten, maar eerst een 
paar tips vooraf. Daarna kun je aan de 
slag met jouw creatie, we zijn benieuwd!
• Lees eerst deze instructie volledig door. 
• Ons advies is om meer repen beschikbaar te hebben dan aangegeven in 

de instructies. Mocht er iets sneuvelen dan heb je altijd genoeg. Gebroken 
stukjes kun je trouwens met gesmolten chocolade weer gemakkelijk aan 
elkaar plakken.

• Bewaar de chocolade niet in de koelkast, dit bemoeilijkt het snijden van de 
chocolade. 

Milka wenst je veel plezier bij het 
bouwen van jouw Milka Chocohuisje! 

Wees creatief en deel jouw mooiste 
creatie op Instagram en Facebook met 

#MijnMilkaHuisje en maak kans op 
winterse prijzen! 

Keukengerei wat je voor elk Milka Chocohuisje 
nodig hebt: 
• Kommen, voor de gesmolten en overgebleven 

chocolade
• Mes (scherp en dun; wees voorzichtig!), 

opgewarmd met warm water
• Placematje, om je huisje op te plaatsen
• Spuitzak, om je huis te versieren
• Kwastje/spatel
• Snijplank

Milka Berghut
Ingrediënten:
• 5x Milka Alpenmelk 100g

• 2x Milka MMMax Alpenmelk

• 1x Milka Wit 100g

• Decoratie (bijv. I love Milka Pralines)

• Poedersuiker

Of ga je toch liever voor een andere smaak 
Milka? Jij bent de bouwer en mag zelf kiezen!

Muren: Snijd uit 2 repen 
Milka Alpenmelk elk 2 

ramen van 1x2 stukjes aan 
de onderkant. Gebruik de 

overgebleven stukjes later 
als vensterbanken. 

Snijd voor de andere 
muren 2 repen Milka 

Alpenmelk tot een 
grootte van 4x6 stukjes. 

Snijd uit één van de 
repen de deur van 2x2 

stukjes. Voor de gevels 
maak je de bovenkant 

piramidevormig. Smelt de 
overgebleven chocolade, 

dit is de lijm voor je huisje. 

Basis: Snijd uit de Milka 
Wit reep 2 delen van 6x1 
stukjes, een deel van 4x1 
stukjes, een deel van 2x1 

stukjes en 2 afzonderlijke 
stukjes. Plak de witte basis 

onder de muren en de deur. 
Leg dit opzij om te drogen. 

Schoorsteen: Snijd van 
een Milka Alpenmelk reep 
4 delen van 1x2 stukjes. 
Snijd de stukjes (diagonaal) 
af zoals op de afbeelding 
en plak de kanten aan 
elkaar tot een schoorsteen.

Plak de muren aan elkaar 
en laat ze drogen. 
Dak: Snijd 2 repen 
MMMax Alpenmelk tot een 
grootte van 6x3 stukjes. 
Plak deze op de muren. 

Afwerking: Zet jouw 
schoorsteen erop en 
de vensterbanken erin. 
Versier jouw huisje met 
I love Milka Pralines en 
met glazuur. Maak glazuur 
door poedersuiker met wat 
water te mengen. Het ver-
sieren met glazuur werkt 
het beste met een spuitzak.

Aan de slag


