
  JUF AILEEN 

Creatief en eenvoudig knutselen 
 

Beste ouder(s),  
 
Ik heb een bundel gemaakt met vijf eenvoudige knutselideeën waar de 

kinderen mee aan de slag kunnen thuis. Elke week plaats ik een nieuwe 
bundel online met nieuwe ideeën. 
 
Deel gerust het resultaat met de klasleerkracht via mail, klasblog, … 
 

Veel knutselplezier! Zorg goed voor elkaar en geniet van de kleine dingen!  
 
Groetjes juf Aileen 

Knutselwerk 1: Paaskonijn  

 

Materiaal 

- Wit A4-papier 
- Gekleurd A4-papier 
- Rood vouwblaadje 

- Zwart touw of wol 
- Potlood 

- Zwarte stift 
- Schaar 

- Lijm 

Werkwijze 
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1) Trek je hand met potlood om op het witte blad. 

2) Knip de hand uit. 
3) Knip de middelvinger weg. 

4) Knip de binnenkant van de oren en de neus uit het rode vouwblaadje en plak 
deze op de hand. 

5) Teken met zwarte stift de mond, ogen en pootafdrukken op de hand. 
6) Plak stukjes zwart touw aan beide kanten naast de neus als snorharen. 
7) Plak het konijn op een mooie kleur papier. 

Knutselwerk 2: De lente in huis brengen met bloemen. 

 
 

Materiaal 

- Wit papier  

- Tekenpotlood 
- Kleurpotloden, stiften en/of verf 

- Verfborstels of stempelmateriaal: kurk, wattenstaafje 
- Touw 

- Plakband 

Werkwijze  

1) Print de bloemen op een wit blad, of teken de bloemen op een wit blad. 

2) Versier de bloemen maar 

• Bloemen inkleuren met stift 

• Bloemen inkleuren met kleurpotlood 

• Bloemen stempelen met je vinger, kurk, wattenstaafje, … 
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3) Knip de bloemen uit, vraag misschien een beetje hulp van 

mama/papa/broer/zus/… 
4) Neem het touw en hang de bloemen aan het touw 

5) Je kan de bloemslingers op een stok hangen of hang ze op een leuke plaats 
in huis bijvoorbeeld aan het raam, of bij een doorgang van de ene ruimte 

naar een andere. 
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Knutselwerk 3: Enkele tekenopdrachten in thema Pasen of de lente. 

 

Materiaal 

- Wit papier  
- Tekenpotlood 

- Kleurpotloden, stiften en/of verf om je tekening te versieren! 

Werkwijze  

1) Teken stap voor stap het dier. 

2) Kleur of schilder je tekening in. 
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1 2 

3 4 

5 6 
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Knutselwerk 4: Een bloem voor … mama, papa, zus, broer, oma, opa … 

 
 

Materiaal 

- 2 vellen groen A4-papier; 
- 4 vellen gekleurd A4-papier (bv. 2x roze en 2x geel); 

- → JE KAN OOK WIT PAPIER KIEZEN EN ZE DAN SCHILDEREN OF INKLEUREN MET 

HET KLEUR DIE ZELF WIL!  

- Potlood; 

- Schaar; 
- Lijm. 

Werkwijze  

 

De steel 
1) Leg een groen A4-papier op de grond. 

2) Ga met blote voeten op het groene papier staan. 
3) Teken de omtrek van allebei je voeten met potlood. 

4) Knip de voeten uit. 
5) Plak de voeten met de hielen op elkaar. 
6) Knip uit het andere groene papier een brede strook voor de steel. 

7) Plak de steel achter de voeten. 

 

De bloem 
1) Leg één hand op een gekleurd A4-papier. 
2) Teken de omtrek van je hand met potlood. 

3) Doe dit zes keer (op verschillende kleuren papier). 
4) Knip de zes handen uit. 
5) Plak de handen met de onderkant op elkaar, zorg dat je een rondje krijgt. 

6) Plak de bloem op de steel. 
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Knutselwerk 5: Paasmandje 

 

Materiaal 

- Print het blaadje met de paasmand en de eitjes. 
- Kleurpotloden, of stiften, of schildermateriaal, of wasco, …  

- Schaar 
- Lijm 

 

Werkwijze  

 
1) Versier de paasmand en eitjes hoe je dit zelf wil versieren. 

• Eitjes inkleuren met stift. 

• Eitjes inkleuren met kleurpotlood. 

• Eitjes schilderen met een schilderborstel. 

• Eitjes stempelen met je vinger, kurk, wattenstaafje, … 

• Eitjes versieren met wasco. 

• … 

2) Knip de eitjes uit op de stippenlijn. 

3) Kleef de eitjes in de paasmand. 
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