Knutselkoppen
Papieren bloemen
Benodigdheden:
●
●
●
●
●
●

Gekleurd papier
Snijplank
lat
Schaar of breekmes
Nietjesmachine
Lijm

Zo ga je te werk:
1. Knip met de schaar 6 strepen van ongeveer 2 cm uit het gekleurd papier.
2. Knip ook uit het wit papier 3 strepen van 2 cm en knip deze dan in 2 zodat je 6 korte
strepen hebt.
3. Plooi alle korte strepen in het midden en vouw ze dan terug open. Zo krijg je een vouwlijn in
het midden.
4. Plooi alle lange strepen in het midden en vouw ze dan terug open. Zo krijg je een vouwlijn
in het midden.

5. Neem nu een lange streep en leg er een kleine in het midden op. Stapel de rest van de
strepen nu afwisselend verder. (lang, kort, lang, kort, …)
6. Plaats nu een nietje in het midden (op de vouwlijn)
7. Breng nu een beetje lijm aan op de bovenkant van de eerste korte streep.
8. Plak nu de bovenkant van de kortestreek in het midden.

9. Doe nu hetzelfde voor de lange streep.
10. Doe Dit tot alle strepen vast geplakt zijn
11. Nu kan je nog een stukje touw rond binden of de bloem op een stokje plakken

Kaartje
Benodigdheden:
●
●
●
●
●
●

Het bloem sjabloon (zie website Open Jeugdwerk)
https://openjeugdwerk.be/shareableAssets/BloemSjabloom.pdf
Schaar
Lijm
Gekleurd EN wit papier
Kleurpotloden
Dun zwart stiftje

Zo ga je te werk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Knip de bloemen rond om rond uit.
Neem een gekleurd blad, vouw het in twee.
Kleef de blanco bloem (zonder tekst) op het gekleurd blad.
Op elk blaadje schrijf je een kenmerk van je mama bvb: grappig, lief, een goede kok,...
Vervolgens mag je de blaadjes van de bloemen inkleuren met potlood.
De tweede bloem (met tekst “mijn mama is”) kleef je dan bovenop de andere bloem (zie
foto).
7. Tot slot vouw je de blaadjes een klein stukje naar binnen.

Happertje moederdag
Benodigdheden:
●

●

sjabloon happertje (zie website Open Jeugdwerk)
https://openjeugdwerk.be/shareableAssets/happertje.pdf?fbclid=IwAR1VhhPBpCjEyWKzga
RJRTx3rrC4idiLKGn8j5EPHxDpE5_U0DZ_w58Q-QE
printer

Zo ga je te werk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Print het sjabloon van het happertje.
Knip op het stippellijntje de strook af.
Vouw de vier gekleurde hoeken naar binnen tot het midden.
Keer het vierkant om.
Vouw de hoeken opnieuw naar binnen.
Vouw nog eens doormidden.
Steek je vingers in het happertje en spelen maar!

Bonus knutselwerkjes tijdens Corona
Boekenmonster
Benodigdheden:
●
●
●
●

Gekleurd papier
zwarte stift
Schaar
Lijm

Zo ga je te werk:
1. Knip een vierkant uit je gekleurd papier. Zorg ervoor dat alle zijden even lang zijn.
2. Plooi het dubbel in de lengte en in de breedte, zodat je vier gelijke vierkanten te zien krijgt
wanneer je je blad weer open vouwt.
3. Knip een van de vier vierkantjes eruit.
4. Leg je blad zo dat de open plek (waar uit je het vierkant net hebt geknipt) bovenaan ligt.
5. Plooi de twee omliggende vierkantjes nu voor de helft naar binnen zodat je twee
driehoeken erin krijgt.
6. Plooi de twee dubbelgevouwen driehoekjes naar je overgebleven vierkant op elkaar. Je
plooit gewoon met de lijntjes mee die er al waren.
7. Lijm het ene driehoekje vast aan het andere.
8. Knip een paar driehoekige tandjes en een paar ogen uit je wit papier en plak ze op je
boekenmonster.
9. Teken met een zwart stiftje nog de ogen van je monster en je bent helemaal klaar om je
boek in te duiken!

Dromenvanger
Benodigdheden:
●
●
●
●

Karton
Touw
Schaar
versiering: veren, kralen, knopen, … (wat je maar in huis hebt)

Zo ga je te werk:
1. Je hebt vast wel een doos ergens in huis waar je de ring van karton mee kan maken. Zelf
ben ik gek op de kartonnen dozen van de cornflakes.
2. Is het karton vrij dun dan kan je er voor kiezen om het twee keer uit te knippen zodat het
wat steviger is om de dromenvanger mee te maken.
3. Hoe maak je de ring? Als je een passer hebt maak je een grote cirkel en een kleine cirkel in
het midden. Geen passer, kopjes en bordjes kunnen vaak ook goed dienst doen.
4. Knip de ring uit. Bij dik karton is het misschien makkelijker om het uit te snijden.

5. De ring is af. Vanaf nu ga je op dezelfde manier te werk en maakt de soort ring niks meer
uit.
6. Pak een stuk touw. Kleur is aan jou. Je kan het zo kleurrijk maken als je zelf wilt. Wikkel het
touw om de cirkel heen. tot je helemaal rond bent gegaan. Hoe jonger het kind hoe minder
vol het eromheen gewikkeld zal worden. Maar dit heeft ook weer zijn charmes. Als je de
ring van karton hebt gemaakt kan je het om die reden eerst laten schilderen of kleuren met
stift.

7. Als de cirkel omwonden is met wol kan het lastigste deel beginnen. Ik noem het het
lastigste omdat wat meer van een kind vraagt. Er is een speciale techniek om de
dromenvanger mooi te maken aan de binnenkant van de ring. Deze laat ik voor nu
achterwege. Laat je kind stukjes touw van A naar B vastzetten door middel van knopen.
Herhaal dit een aantal keren voor een mooi effect.
8. Je kan hierbij ook kralen rijgen en er in mee verwerken.
9. Zorg hierbij wel dat er een stuk touw lang genoeg is na het knopen. Zodat je hier mooie
dingen aan kan hangen.
10. Maak een lus aan de bovenkant van de ring met een stuk touw, zodat je hier de
dromenvanger aan op kan hangen.

11. Nu kan de aankleding beginnen. Het leukste deel van de dromenvanger maken.
12. Rijg kralen werk het af met een veer, grote kraal, hanger, pompom of wat dan ook. Plaats
linten er tussen of repen stof. Bedenk het en je kan het maken. Laat je fantasie de vrije
loop.
13. De dromenvanger voor kinderen is nu af. En verdiend een mooi plekje boven het bed.
Vaarwel nare dromen.

Wasknijper vissen
Benodigdheden:
●
●
●
●

Wasknijpers
Gekleurd papier of wit papier
Schaar
Lijm

Zo ga je te werk:
1.
2.
3.
4.

Teken een vis op een wit of gekleurd papier.
Knip je vorm uit en knip het doormidden.
Plak elke helft op een deel van het wasknijper.
Eventueel kan je nog tanden toevoegen als je dit wil.

