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Knutsel verrassings  pakketje 

 
Lieve jongens en meisjes, 
In dit boekje staan vier knutsel- en tekenopdrachten over de winter uitgewerkt!  

Je leest hier bij elke opdracht wat je nodig hebt en hoe je de opdracht maakt. 

 

Op onze Instagram en Facebook pagina kan je al deze knutsel- en tekenopdrachten (en nog 

véél meer!) ook voorbij zien komen.  

 

Heb je een opdracht gemaakt? Wij vinden het leuk om het resultaat te zien! Dit mag je met 

ons delen via Instagram of Facebook. 

 

Heel veel knutselplezier! 

Judith en Elise 

 

Groep 3 tot en met groep 8 

In dit knutselpakketje zitten 4 creatieve opdrachten: 

• Vuurwerk kras tekening 

• Sneeuwbol 

• IJsbeer van papier 

• 3D-sneeuwvlokjes 
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Vuurwerk kras tekening 

 
Wat heb je nodig: 

- Kraspapier 

- Saté prikker 

 

Aan de slag! 

Maak door met de satéprikker over het papier te krassen een mooie vuurwerktekening. 
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sneeuwbol 

 
Wat heb je nodig: 

- Blauw papier 

- Strook zwart papier 

- Kleurpotloden 

- Schaar 

- Lijm 

 

Aan de slag! 

Knip uit het blauwe papier een cirkel. Dit wordt je sneeuwbol. Een cirkel tekenen is best 

lastig, dus misschien kan je een rond voorwerp zoeken wat je kan omtrekken op het papier.  

 

Teken een mooie, winterse tekening in de blauwe cirkel. Wij hebben gekozen voor een 

sneeuwpop. 

 

Knip van het zwarte papier een strook uit. Dit ouw je rond in een cirkel. Plak het vast. Knip 

met de schaar twee kleine knipjes tegenover elkaar in de zwarte strook papier. Dit wordt de 

standaard. 

 

Hier schuif je jouw sneeuwbol tussen.  
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Ijsbeer van papier 

 
Wat heb je nodig:  

- Krantenpapier 

- Zwart papier 

- Wit papier 

- Zwarte stift of potlood  

- Blauw papier  

- Wiebeloogjes (als je die niet hebt, kun je van zwart en wit papier zelf oogjes knippen) 

- Witte confetti (of wit potlood/stift) 

- Schaar 

- Lijm  

 

Aan de slag! 

Het blauwe papier gebruik je als achtergrond voor je ijsbeer. Scheur over de breedte een 

stuk van het witte papier. Dit is het ijs wat je achter de ijsbeer ziet. Uit het krantenpapier of 

een tijdschrift knip je de vormen van ijsbeer. Je knipt zijn lijf, kop, oren en snuit.  

 

De binnenkant van zijn oren en zijn neus  

knip je uit het zwarte papier. Dit kan je 

ook met stift maken.  

 

Knip en plak de ogen of gebruik  

wiebeloogjes. 

 

Plak alles op de juiste plek.  

 

Teken met zwarte stift of potlood zijn  

mond.  

 

Plak de witte confetti in de lucht  

achter de beer. Dit zijn sneeuwvlokjes die  

naar beneden vallen. Dit kan je ook met 

een wit potlood maken.  
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3D - sneeuwvlokjes 

Wat heb je nodig? 

- Wit A4 papier  3x 

- Schaar 

- Lijm 

- Nietmachine of plakband (eventueel) 

- Lintje (eventueel) 

 

Aan de slag! 

Leg je papier horizontaal voor je neer. Knip nu van je papier strookjes. Zorg ervoor dat ze 

ongeveer allemaal even breed zijn. Je hebt 8 x 5 = 40 strookjes nodig. Uit één papier kan je 

er dus ongeveer 20 halen. Je hebt straks voor de laatste stap een extra strookje nodig (dit is 

strookje 41). 

 

Alle strookjes geknipt? Maak nu stapeltjes van 5. Elk stapeltje wordt zo meteen één stukje 

van de sneeuwvlok. 

 

Pak een strookje en breng de twee uiteindes op elkaar. Zorg ervoor dat je niet vouwt! Het 

moet bol en open blijven aan de bovenkant. Plak de uiteindes aan elkaar vast. Herhaal dit bij 

alle 5 de strookjes. 

Deze 5 strookjes kan je nu aan elkaar maken bij de uiteindes. Lukt het niet voldoende met 

lijm? Dan kan een nietje handig zijn. Let er op dat je ze niet allemaal op dezelfde hoogte 

houdt, dit kan je goed zien op de tweede foto.  

 

Herhaal deze stap bij de andere 35 strookjes. Uiteindelijk heb je 8 setjes van 5 strookjes. 

Je hebt nu nog één strookje over. Maak hier een rondje van. Je kan het bijvoorbeeld om een 

nagellakpotje of een kaars wikkelen, zodat het mooi rond wordt. Lijm dit vast. 

 

Maak met lijm alle uiteindes vast aan het rondje. Het is handig als je de uiteindes eerst een 

klein beetje vouwt, zodat je een randje hebt voor de lijm. 

 

Goed aandrukken en laten drogen!  

Als je een lintje hebt, kan je dit door je sneeuwvlokje vastmaken en ophangen voor het 

raam. 

 

(De voorbeeld foto’s staan op de achterkant van dit blad) 
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