
  JUF AILEEN 

Creatief en eenvoudig knutselen 
 

Beste ouder(s),  
 
Daar is hij dan, opnieuw een bundel vol nieuwe ideeën om te knutselen, elke 

dag één knutselwerkje of kies er één die je leuk vindt! Wat een prachtig weer 
de afgelopen dagen, het is fijn om momenteel op je terras en/of tuin te 
genieten van dit mooie weer. In volgende bundel vind je leuke dingen terug 
die te maken heeft met de tuin.  
 

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  
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Knutselwerk 1: Een prachtig kunstwerk maken door te stempelen. 

 

Materiaal 

- Wit papier 
- Verf (kleur naar keuze) 

- Verfborstel 
- Schaar  

- Wc rol(len) of keukenrol(len) 
- Vork (of meerdere voor bijvoorbeeld als je verschillende kleuren gebruikt.) 
- Bordje (om verf in te doen) 

- Eventueel wattenstaafje(s)  

Werkwijze 

1. Maak eerst je stempel (wc- rol) klaar. → Zie hieronder enkele voorbeelden. 
2. Daarna kan je aan de slag door te stempelen en maak mooie bloemen. Je kan 

verschillende wc rollen knippen en verschillende kleuren gebruiken.  

TIP: met een vork kan je ook leuke bloemen stempelen. 
3. Maak de bloem af door het midden van de bloem in te kleuren of ook te 

stempelen met een wattenstaafje. Teken de stengel van de bloem met 
eventueel een bloemblaadje. 

4. Om je kunstwerk af te werken kan je met een vork het groene gras stempelen. 

 
 

 



  JUF AILEEN 

 

 
 



  JUF AILEEN 
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Knutselwerk 2: Welke kriebeldieren komen tevoorschijn? 

  

 

Materiaal 

- Print hieronder de drie blaadjes met het raster. 
- Kleurpotloden 

Werkwijze  

 

1. Begin met de eerste kleur onderaan het raster.  

 
2. Kleur in rij 5 en kolom C het vakje in het blauw. 

 
3. Plaats een kruisje door de stap (5C) die je net gedaan hebt en ga dan naar 

de volgende stap (5D).  

 

 
4. Heb je alle stappen gedaan bij kleur blauw? Ga dan naar de volgende kleur 

tot je kleurprent helemaal klaar?  

5. Welk kriebeldier komt tevoorschijn? 

 
Hieronder zie je hoe het resultaat er zal uit zien. 
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KRIEBELDIER 1: 
 

 

BLAUW: 5C, 5D, 5H, 5I, 6B, 6C, 6D, 6H, 6I, 6J, 7B, 

7C, 7I, 7J, 8A, 8B, 8C, 8I, 8J, 8K, 9A, 9B, 9J, 9K 
 
GEEL: 5E, 5F, 5G, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 9D, 9E, 9F, 

9G, 9H 
 
ZWART: 1C, 1I, 2D, 2H, 3E, 3F, 3G, 4E, 4F, 4G, 6E, 

6F, 6G, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 10D, 10E, 10F, 10G, 
10H, 11E, 11F, 11G 
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KRIEBELDIER 2: 

 

 

 
ZWART: 1F, 1G, 1H, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 3D, 3E, 3F, 3G, 

3H, 3I, 3J, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 5B, 5G, 5L, 6B, 6E, 

6G, 6I, 6L, 7G, 8B, 8D, 8G, 8J, 8L, 9A, 9G, 9M, 10E, 

10G, 10I, 11C,11G, 11K, 12B, 12G, 12L 

ROOD: 5D, 5E, 5F, 5H, 5I, 5J, 6C, 6D, 6F, 6H, 6J, 6K, 

7C, 7D, 7E, 7F, 7H, 7I, 7J, 7K, 8C, 8E, 8F, 8H, 8I, 8K, 9C, 

9D, 9E, 9F, 9H, 9I, 9J, 9K, 10C, 10D, 10F, 10H, 10J, 10K, 

11D, 11E, 11F, 11H, 11I, 11J, 12E, 12F, 12H, 12I  
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KRIEBELDIER 3: 

 

 
 

ROOD: 4C, 4I, 5C, 5D, 5H, 5I 
 
BLAUW: 8C, 8D, 8H, 8I, 9D, 9H 

 
ZWART: 1D, 1H, 2E, 2G, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F 
 
GEEL: 3B, 3C, 3D, 3H, 3I, 3J, 4A, 4B, 4D, 4E, 4G, 4H, 4J, 4K, 

5A, 5B, 5E, 5G, 5J, 5K, 6B, 6C, 6D, 6E, 6G, 6H, 6I, 6J 
 
GROEN: 7C, 7D, 7E, 7G, 7H, 7I, 8B, 8E, 8G, 8J, 9B, 9C, 9E, 
9G, 9I, 9J, 10D, 10E, 10G, 10H 
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Knutselwerk 3: Maak met strijkparels een deksel voor je drankje en/of een leuke 

onderzetter. 

 

 

 
 

Materiaal 

- Strijkparels  

 
 

- Vorm waar je strijkparels op kunt maken. 

-  
 

Werkwijze 

1. Kies de vorm die je wil maken voor je onderzetter of deksel voor je drankje en 
neem de strijkparels bij je om dan aan de slag te gaan. 

2. Je kan 1 kleur nemen, je kan allerlei verschillende kleuren door elkaar 
gebruiken, je kan een patroon maken, regenboog maken, … Hieronder vind 
je enkele voorbeelden terug. 

TIP: laat in het midden een gaatje om een rietje door te laten voor je deksel 
van je drankje. → Vraag een beetje hulp van mama/papa/broer/zus/… 

3. Wanneer je helemaal klaar bent met je onderzetter of het deksel van je 
drankje, vraag je hulp om het te strijken. 
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Knutselwerk 4: Een mooie zonnebloem maken? Stempel, schilder dan met een oude 

tandenborstel. 

 

 
 

Materiaal 

- Verf  
- Tandenborstel  
- Eventueel verfborstel om bepaalde dingen bij te tekenen. 

 

Werkwijze  

 
1. Trek strepen eerst met je tandenborstel en daarna stempel je in het midden 

van je blad met je tandenborstel.  
2. Teken ondertussen een steel met je verfborstel of probeer eens met je 

tandenborstel. Probeer een bloemblaadje bij te tekenen.  
 

TIP: je kan er altijd een kleurplaat (zie hieronder, voorbeeld van een zonnebloem) bij 

nemen om deze te versieren met een tandenborstel.  
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Knutselwerk 5: Vangspel maken: “Kikker hapt een lieveheersbeestje op.”  

   

 

Materiaal 

- Fles  

- Schaar  
- Touw  
- Sterke lijm 

- Lieveheersbeestje of bij: flessendop, kurk, kinder surprise eitje, … 
- Stiften, kleurpotloden, wasco, verf, eventueel schildersmateriaal… 

- Sjabloon voor kikker en lieveheersbeestje (zie hieronder) 

 

Werkwijze  

 
1. Versier de kikker en lieveheersbeestje naar eigen keuze. → Zie sjabloon met 

hieronder uitleg. 

• Stempelen, schilderen, inkleuren  

2. Vraag aan mama/papa/broer/zus/… om een fels te knippen (ongeveer 10 à 
15 cm meten van de dop en waar je knipt. Een beetje afhankelijk van welk 
voorwerp je vangt. → Hoe groter je voorwerp die je vangt, hoe groter je de 

fles maakt. 
3. Maak alles vast van de kikker aan de fles. 

→ Vraag hulp hierbij van mama/papa/broer/zus/…  

 
4. Kleef het lieveheersbeestje op het kleine voorwerp die je gekozen hebt 

(flessendop, kurk, …) 
→ Vraag hulp hierbij van mama/papa/broer/zus/…  

5. Veel plezier met de kikker die probeert om het lieveheersbeestje te vangen.  
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Kleef de band rond de 

omtrek van de fles. 

Eventueel zelf een 

strook maken. (Hulp 

van mama/ papa/ 

broer/ zus/…) 

 

 

 

Links: ogen kikker 

 

Rechts: poten van de 

kikker 

 

Tong van de kikker 

 

 

Lichaam en vleugels 

lieveheerstbeestje 

 

→ Teken zelf de 

stippen. 
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TIP: Hieronder nog enkele andere voorbeelden die je kan maken.  
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