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Maak je eigen stripverhaal!
Fenna en Josse zijn bij oom Diederik. Oom Diederik is uitvinder. Hij heeft geen tijd 

om op te ruimen. Daar maakt hij wel een robot voor. Help jij oom Diederik mee? 

Teken een robot die alles kan.
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Wij kunnen u wel helpen.

U ging toch een 
robot maken? 

Nee, jullie gaan 
maar fijn spelen.

Wacht, ik heb een plan.

Wat dan?

Ik bouw een robot.

Leuk!

Het wordt de allerbeste 
robot ter wereld.

Zo kan het ook!
U koopt ze gewoon.

Nee, nu begint het uitvinden.

Deze robot kan het beste lopen. Deze robot kan het beste klusjes doen.

Deze robot verstaat alles.

Dan heeft u dus drie robots. Nee, het wordt één robot!
Een robot die alles kan!
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Hier is Robot QPX3! Begin maar met het vegen 
van deze vloer, Rikko!

Wat een mooie robot!
Wat knap van u, oom Diederik!

Super!
Alleen de naam QPX3 
is moeilijk.

Hoe moet hij dan heten?

Hij moet …

Hij moet Robot Rikko heten!

Luister!
Voortaan heet je Rikko!

Ja, meneer. 
Wat kan Rikko voor u doen?

Kijk, zie je die borstels 
 onder zijn voeten?

Wat slim!

Klaar!
Wat zal ik nu gaan doen?

Haha, Rikko is geweldig!
En de vloer wordt blinkend schoon.

Hier is een dweil.
Maak de  keukenvloer 
schoon.

Klus geklaard!
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Oom Diederik gaat aan het werk.

‘Ik ben robot Rikko!’

Wil je weten of Robot Rikko 
echt handig is?
Lees dan de strip 
Robot Rikko knapt het op!
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Jan Paul Schutten en Heleen Brulot

Robot Rikko knapt het op!

Geef alles
maar een sopje!

Eh, oom ... Stop!

Robot Rikko knapt het op!
Jan Paul Schutten  
& Heleen Brulot
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