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Maak je eigen poppenkast! Deze super lieve vingerpoppetjes worden
gemaakt van eierdozen en afhankelijk van je creativiteit, individueel met
kleine accessoires versierd en uitgerust.
Algemeen:
Eerst moet je de kegels en kommetjes uit de eierdoos snijden. Daarvoor heb je een scherp mesje (cutter)

nodig - kinderen mogen dit in geen geval zelf doen, vraag daarbij hulp van een volwassene! De kommetjes
(hoed, kragen ...) zijn de delen van de eierdoos, in welke de eieren „zitten“. De kegels zijn de scheidingen
tussen de eieren.

Het eierkarton kan in natte toestand zeer goed worden vervormd. Om de kleding van de prinses en de ko-

ning zo mooi rond te kunnen vormen, maak je de rug- en voorzijde met een penseel en water vochtig. Enkele
minuten laten intrekken en dan de randen omhoog buigen. Beste plek om te drogen is op krantenpapier. Ook
de hoed van Jozef wordt met water week gemaakt en gevormd. Als neus worden houten kralen gebruikt. Met
een keukenmes - deze werkzaamheden mogen alleen volwassenen doen – de kralen halveren.

Voorbereiding:
Verf de individuele onderdelen zoals afgebeeld op de coverfoto, de kleding in de juiste kleuren verven,
daarbij de kragen en hoeden. De acrylverf ziet er mooier uit, wanneer je de onderdelen van te voren met
witte verf grond. Ten slotte kun je de kegels nog met glanslak aﬂakken.

De wattenbollen met huidskleur verven, de gezichten met een lakstift in zwart en wit optekenen, de

gehalveerde houten kraal als neus opplakken. Gekleurde wangen worden met kleurpotloodkruimeltjes
met de vingers aangebracht en vervaagd.
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De punten op oma’s jurk kun je het beste met een tandenstoker maken. De zwarte stippen op de kraag en
de jas van de koning met een heel dun penseel aanbrengen. Als haren kun je sprookjeswol gebruiken. Strengen van ongeveer 8 centimeter afscheuren en bij Jan Klaassen, Jozef, de koning en prinses op het hoofd plakken. Voor oma van grijze wol een vlecht vlechten en slakvormig om de wattenbol plakken.
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Jan Klaassen

Voor Jan Klaassen hebben we al de gele jurk, het gezicht met zwarte haren en de
groene kraag voorbereid. De gebreide muts aan het haar vastplakken en met een
rode draad de muts onder afbinden. Het belletje bevestigen en laten drogen.

De rode pompons in het midden op de gele jurk lijmen. Voor de armen, heb je

voor alle ﬁguren 2 stukken chenilledraad in bijpassende kleur van elk 4 centimeter
lang nodig. Neem een stuk en breng een druppel lijm knutsellijm op een van de beide zijden aan. Steek deze onmiddellijk in de houten kraal en laat drogen. De tweede arm ook zo voorbereiden. Daarna 2 gaten in de kegel steken, ca. een halve centimeter onder het gesloten uiteinde. Steek het chenilledraad van de binnenkant door
het gat, de aangebrachte kraal blijft in de kegel. Weer een druppel lijm aan het andere
uiteinde van de chenilledraad aanbrengen en een 2e kraal aanbrengen, laten drogen.

Plak de groene kraag op de kegel, indien mogelijk de prikplaatsen van het chenilledraad ermee verdekken.
Het hoofd met de muts erop plakken en alles goed laten drogen. De armen voorzichtig in de juiste positie
buigen.
Oma
Onze eierdoos-oma heeft al een roze jurk en een gezicht met een vlecht. Maak zoals

hierboven beschreven de armen en zet deze vast. Op het hoofd plak je een roze hoed.
Nadat je de armen heb vastgeplakt en deze op zijn gedroogd, de kraag plaatsen en ook
vastplakken.

Bind met een stukje borduurgaren / parelgaren een mooie strik rond

de kraag. Het hoofd samen met de hoed vastlijmen en laten drogen.

Jozef
Plak bij Jozef 2 groene half parels van hout op de blauwe jas. Maak de armen en plak
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deze vast. Op het hoofd een groene hoed plakken. Het hele ﬁguurtje ﬁxeren en een lint
(bijv. rood en wit geruit patroon) rond de hals leggen en samenknopen.
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Prinses
Voor de prinses, hebben wij de lichtblauwe jurk met een gevormde bodem en het gezicht met het blonde haar.

Voor de kroon een stuk ciseleerfolie in goud afknippen en tot een cirkel aan elkaar

plakken. De tanden met een schaar knippen. Bevestig de kroon op het hoofd. De armen
bevestigen. Plak op de kraag 2 blauwe rocailles. Alle aan elkaar plakken en laten drogen.

Koning

De rode jurk en het gezicht zijn al klaar. Nogmaals een kroon maken en opplakken.
Een splitpen zoals afgebeeld door de jurk steken. Armen bevestigen. Tenslotte nog
de kraag en het hoofd vastplakken.

Krokodil
Voor de krokodil heb je 2 kegels nodig. Daarna het achterste

gedeelte groen verven. De kegel voor het gezicht zoals afgebeeld
inknippen. De tanden wit en de rest groen verven. De mondholte rood verven.

Knip twee cirkels voor de ogen uit, iets groter dan de wiebelogen, en verf deze groen. De wiebelogen
opplakken en het geheel zoals afgebeeld op het voorste deel plakken. Beide delen aan elkaar plakken.
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Uit een kegel een langwerpige driehoek uitknippen, groen verven en als staart op het bovenste deel aan de
onderzijde plakken.

