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Knutselidee

Materiaal:
fotokarton
jute zakjes
pompons
sprookjeswol

chenilledraad
wiebelogen
schaar / lijm

SinterklaaszakjesSchatt ige
Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:gemakkelijk ca. 1 uur

Knip de sjablonen uit en breng ze met pot-
lood over op het fotokarton. Teken de mijter 
tweemaal, eenmaal met plakstroken en 
eenmaal zonder. Knip de delen uit.

Plak eerst de mijters aan elkaar, breng de 
lijm op de te plakken stroken aan en breng 
het tweede deel eropaan. Plak vervolgens 
het gezicht aan de onderzijde van de mijter.

INSTRUCTIES:
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Nu wordt de baard van Sinterklaas gemaakt. 
Hiervoor kan het sjabloon worden gebruikt. 
Vouw het papier op de stippellijn omhoog, 
draaien en weer op de lijn vouwen, zodat 
een trap ontstaat. Vouw aan het einde in het 
midden dubbel en lijm de twee uiteinden 
aan elkaar om een waaier te vormen.

Bevestig tot slot alle individuele delen. De 
baard wordt met een druppel lijm in het 
midden direct op het gezicht geplakt. In het 
midden wordt de rode pompon voor de neus 
geplaatst en daarboven de wiebelogen. Knip 
twee bijpassende stukken, voor het kruis, 
van het chenilledraad, draai ze samen tot 
een kruis en plak ze op de mijter. Plak nu de 
sprookjeswol als haar aan de onderkant van 
de mijter.

Tot slot bevestig je de Sinterklaas op de ju-
tezak. De beste manier is om de Sinterklaas 
met een lijmpistool vast te zetten. Natuurlijk 
kun je de Sinterklaas ook met een koord aan 
het zakje binden, hiervoor aan de achterkant 
twee gaten prikken en het koord erdoor 
rijgen.

gezicht - klein
1x

Sjablonen - klein
voor zakjes 25 x 17 cm

muts - klein
2x
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baard - klein
1 x
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Sjablonen - groot
voor zakjes 33 x 24 cm

muts - groot 
2x

gezicht - groot 
1x
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baard - groot
1x


