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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Materiaal:

Een eenvoudig knutselidee 
- perfect voor de kleuterschool!

Een eenvoudig knutselidee 
- perfect voor de kleuterschool!

Een eenvoudig knutselidee 

kartonnen bord
verfspray groen
elastiek

fotokarton geel, bruin, rood, wit
pompons
schaar, lijm

Werkwijze:

carnavalsmasker van kartonnen bordje 

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 1 uur

Knutselidee
Nr. 104.838 - Drakenmasker

Knip ca. 1/3 van het kartonnen bordje en knip in de rand van het bordje een 
golvend patroon (zie foto) voor de manen van de draak.

Knip nu 2 cirkels (Ø ca. 2 cm) in het midden van het bordje, voor de ogen van 
de draak.

Draak
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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Nu breng je met verfspray in groen de verf op het mas-
ker aan en laat het daarna goed drogen.

In de tussentijd kun je de sjablonen al overbrengen op 
het fotokarton: 3 gele hoornen (2x groot en 1x klein) 
en een bruine neus.

Voor de mond knip je uit wit fotokarton tanden. Plak 
deze op een stuk rood fotokarton (gebruik het karton-
nen bordje als sjabloon).

Plak daarna alles op het masker.

Versier tot slot het carnavalsmasker met pompons 
en maak in de rand van het masker 2 gaten voor het 
elastiek. Breng het elastiek aan. Klaar!

Hoorn groot - rechts
fotokarton geel

Hoorn groot - links
fotokarton geel

Hoorn klein
fotokarton 

geel

Neus fotokarton 
bruin

Op deze manier kun je 

verschillende dieren en fi guren Op deze manier kun je 

verschillende dieren en fi guren Op deze manier kun je 

maken. verschillende dieren en fi guren 
maken. verschillende dieren en fi guren 

Knutselidee
Nr. 104.838 - Drakenmasker


