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Benodigd materiaal:
foam in zwart en huidskleur
knutselvilt in zwart
wiebelogen
kraal halfrond groen

Benodigd gereedschap:
schaar
stift,
lijm
dubbelzijdig plakband

Pollepel heks 

fotokarton in rood
ringelband in goud of geel
pollepel
groene verf
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Muizenbeen en paddenkeutels, 
de houten pollepel heks tovert je zo weg! 

Pollepel
groene verf 

foam in zwart en huidskleur 
wiebelogen

halfronde kraal in groen 
fotokarton in rood

lint (ringelband) in goud of geel 

Materiaal

Benodigd gereedschap:

Teken de sjablonen op karton of 
papier en knip alles uit. Daarna 
teken je 2 driehoeken voor de 

hoed en het ovaal met de sleuf op 
de zwarte foam. 

Voor de jurk teken je op zwart 
knutselvilt de jurk en knipt deze 

uit. De mond teken je op een klein 
stukje rood fotokarton en knipt 

deze eveneens uit. 
Voor de handen teken je de sja-
blonen na op het foam in huids-

kleur. 

Verf je houten pollepel met groe-
ne verf. Voor een bijzonder mooi 
resultaat schilder je hem 2x. 1.

2.

Pollepel heks 
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Als je pollepel droog is, kun je be-
ginnen met een aanbrengen van de 
resterende delen. Lijm eerst de 
„haren“ op. Daarvoor neem je ca. 

6 stuks van het ringelband in goud 
of geel en krult deze met een 

schaar. Daarna plak je deze met 
een beetje lijm links en rechts op 

de pollepel op. 

Neem nu het onderste deel van de 
hoed en breng deze voorzichtig op de 
pollepel, over het haar van de heks, 

aan. 
Plak eerst een driehoek op de voor-
kant van de pollepel en daarna de 

andere van achter tegen de 
driehoek aan de voorkant. Smeer 

daarvoor het gehele gebied van de 
driehoeken met een dun laagje lijm 
in en druk ze stevig tegen elkaar. 

Plak de twee wiebelogen, de kraal 
(halfrond) en de mond in het mid-

den van de houten pollepel.

Voor de jurk plak je een strook 
dubbelzijdig plakband op de 
steel en breng de vilten jurk 

na het verwijderen van de be-
schermstrook erop aan. Druk het 

vilt stevig aan!

Nu hoef je alleen nog maar de 
huidskleurige foamhanden op de 
armen van de jurk aan te bren-
gen en je pollepel heks is klaar! 

3.

4.

5.
6.

Pollepel heks 

7.
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