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10 Knutselactiviteiten 
 

In deze bundel vind je allerlei leuke knutselactiviteiten 

terug die je kan doen thuis. We gaan een hele 

dierentuin knutselen! 

Inhoud 

Vogel vouwen 
Grote wormen 

Vlinder 
Konijntje 
Lieveheersbeestje 
Zoemende bij 

Giraffe 
Kwakende kikker 
Vis 
Kat 
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1. Vogel vouwen 

 

Materiaal: 

• Wit papier (zie achteraan bundel) 

• Schaar 

• Stiften of kleurpotloden 

Werkwijze: 

1. Knip het papier vierkant. Je kan dit zo doen. 

 

2. Vouw de driehoek open en versier het papier met een leuk patroon. 

Enkele ideetjes: 
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3. Vouw het vogeltje volgens volgende stappenplan. Leg de witte zijde naar 

boven. (Je hebt reeds de eerste stap geplooid in het begin.) 

 

4. Teken er een mooi oogje op en je bent klaar! 
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2. Grote wormen! 

 

Materiaal: 

• Wit papier (zie achteraan bundel) 

• Schaar 

• Lat  

• Stiften of kleurpotloden 

• Lijmstift  

Werkwijze: 

1. Verdeel 2 papieren in 6 stroken. 

2. Geef elke strook een andere kleur. 

3. Knip de 12 stroken los. 

4. Plak de uiteinde van 1 strook aan elkaar  

zodat je een rondje krijgt. 

5. Druk goed aan zodat de lijm blijft plakken. 

6. Haal de volgende strook papier door de  

vorige en plak ook vast, zo krijg je 2 cirkels 

die aan elkaar vasthangen. 

7. Ga zo door tot al je stroken papier op zijn! 

8. Teken nog een gezichtje aan het begin van je worm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP! Gebruik een wasknijper als je de strook papier tot een cirkel lijmt. Zo 

kan je de beide delen papier goed op elkaar vastduwen. 
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3. Vlinder 

 

Materiaal: 

• Wit papier (zie achteraan bundel) 

• Schaar 

• Stiften of kleurpotloden 

• Lijmstift  

Werkwijze: 

1. Vouw het papier dubbel. 

2. Kijk goed naar de tekening hieronder. Plaats je pols op de vouw van 

het papier. Je hand ligt nu zoals de grijze hand op de tekening 

hieronder. Neem met je andere hand een potlood en ga rond al je 

vingers. Zo maak je een tekening in van de vorm van je hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teken nog de extra stukjes erbij zoals hierboven op de figuur. 

4. Knip beide stukken uit het papier. En plooi open. 

5. Plak beide delen op elkaar, je handen zijn de vleugels, het extra 

stukje is het lijfje van de vlinder. 

6. Teken 2 oogjes op de vlinder en versier je vlinder! Gebruik stiften, 

kleurpotloden, plak er stukjes gekleurd papier of krantensnippers 

op. 

 



 

SPORTPRET vzw 
Smissestraat 60, 2980 Zoersel 

info@vzwsportpret.be 0471/11.22.40 

4. 

Konijntje 

Materiaal: 

• Dit papier 

• Een WC rolletje 

• Schaar 

• Lijmstift  

• Viltstiften  

Werkwijze: 

1. Zoek een leeg WC rolletje. Dit wordt het 

lichaam van het konijntje. 

2. Kleur (of schilder) het WC rolletje, de pootjes en de oortjes in de 

kleur dat jij mooi vindt voor het konijntje.  

3. Wanneer je hiermee klaar bent en het is droog, knip je de oortjes, 

de pootjes, het neusje, de ogen en de oren uit. 

4. Plooi de pootjes op de stippenlijnen. 

5. Waar ‘GLUE’ (Engels voor lijm) 

staat, mag je lijm smeren. Op die 

plaatsen ga je de poten vasthangen 

aan het WC rolletje. 

6. Voor de afwerking kan je nog 

wenkbrauwen, tanden en een 

mondje tekenen. 
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5. Lieveheersbeestje 

 

 

Materiaal: 

• Dit papier 

• WC rolletje 

• Stukje karton (doos van ontbijtgranen, 

rijst, pasta,..) 

• Schaar 

• Lijm 

• Viltstiften 

Werkwijze: 

1. Knip onderstaande vleugels en voelsprieten uit. 

2. Kleur de stippen en voelsprieten in een kleur naar keuze. 

3. Lijm de vleugels en voelsprieten op een stukje dun karton. 

4. Knip de vleugels en voelsprieten uit het karton. 

5. Versier het WC rolletje door het te kleuren met viltstiften, stukjes 

gekleurd papier, stukjes krant of tijdschrift. Of je kan het eventueel 

verven!  

6. Lijm de vleugels vast op het WC rolletje. Lijm de voelsprieten op het 

aangeduide stuk (aangeduid met de streepjes) en plak ze vast langs 

de binnenkant van het WC rolletje.  
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6. Zoemende bij 

 

 

Materiaal: 

• Dit papier 

• Viltstiften 

• Schaar 

• Lijm 

• Stukje karton (doos van 

ontbijtgranen, rijst, pasta,..) 

 

Werkwijze: 

1. Knip onderstaande hartje uit en zet dit over op karton. Je hebt 6 

hartjes nodig uit karton. 

2. Knip de 6 hartjes uit het karton. 

3. 1 hartje kleur je volledig geel in. 

1 hartje kleur je enkel onderaan en aan de zijkanten geel in. 

2 hartjes kleur je enkel onderaan en aan de zijkanten zwart in. 

2 hartjes kleur je lichtblauw of roze in. 

4. Leg een zwart hartje als eerste, neem het gele hartje die je deels 

hebt gekleurd en lijm deze onderaan in met je lijmstift. Plak deze op 

het zwarte hartje zoals op de tekening. 

5. Plak vervolgens het zwarte hartje op het gele hartje.  

6. Als laatste plak je het volledig gele hartje bovenaan. 

7. Laat het allemaal drogen. 

8. Lijm als laatste de 2 vleugels nog vast, enkel onderaan wat lijm 

doen en vastplakken aan de achterkant van het lijfje.  

9. Teken nog een mond en ogen op het gezichtje en klaar! 
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7. Giraffe 

 

 

Materiaal: 

• Wit papier (achteraan de bundel) 

• Viltstiften of potloden 

• Schaar 

• Lijm 

• Stukje karton (doos van ontbijtgranen, rijst, pasta,..) 

 

Werkwijze: 

1. Maak een grote cirkel op een wit papier. 

2. Trek 2 lijnen vanaf het midden zoals op de foto en knip dit stuk uit. 

3. Dit wordt het lijf van onze giraffe, kleur dit in met geel en teken er 

bruine vlekken op. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Breng de beide uiteinden naar elkaar tot je 

een kegel hebt.  

5. Lijm het vast aan elkaar en houd goed vast 

tot de lijm gedroogd is. 

6. Knip onderstaande hoofd en nek uit en kleef 
dit op een stukje karton. 

7. Kleur het hoofd en de nek mooi in. 

8. Lijm de nek vast op het lijf van de giraffe!  
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8. Kwakende kikker 

 

 

Materiaal: 

• Dit papier 

• Viltstiften of potloden 

• Schaar 

• Lijm 

 

Werkwijze: 

1. Knip de strook papier aan de zijkant van dit papier en  

plooi het op de stippenlijnen zoals op de figuur.  

De stippenlijnen moeten bovenaan zitten! 

 

 

 

 

2. Knip onderstaand kikkergezicht uit. 

3. Kleur dit gezicht mooi in met kleurpotloden of viltstiften. 

4. Plak het gezicht vast op de strook papier, doe lijm op de  

plek waar de lijntjes staan en duw het gezichtje er op vast. 

5. Nadat je het hebt laten drogen kan je de kikker laten springen  

door het kikkergezicht naar beneden te duwen.  
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9. Vis 

 

 

Materiaal: 

• 2 witte papieren (achteraan de bundel) 

• Kleurpotloden of viltstiften 

• Potlood en lat 

• lijm 

 

Werkwijze: 

1. Verdeel je papier in lange 

stroken van 1,5 cm, gelijk met 

de lange zijde van je blad. Zo 

krijg je 14 stroken.  

2. Versier de stroken met 

kleurpotloden of viltstiften. 

3. Plooi deze stroken om en om 

zodat je kan open en dicht 

plooien. 

4. Nu heb je een geplooid 

stapeltje van 1,5 cm breed en 

30cm lang, plooi dit dubbel. 

Leg dit even aan de kant. 

5. Neem een 2de papier en knip 

dit in de helft (nu is je papier 

21 cm breed en ongeveer 15 

cm hoog) 

6. Verdeel dit opnieuw in 14 

stroken van 1,5 cm. 

7. Versier de stroken en plooi ze. 

8. Nu heb je een geplooid stapeltje van 1,5 cm breed en 15cm lang, 

plooi dit dubbel. 

9. Neem je eerste geplooide strook en open langs de buitenkant de 

stroken terwijl het midden dicht blijft door de plooi.  

Doe hetzelfde met de kleine geplooide strook en plak deze tussen de 

eerste met je lijmstift. Bekijk de foto om het beter te begrijpen. Nu 

is je vis klaar!  
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10. Kat 

 

 

Materiaal: 

• Het papier met de kat op 

• Kleurpotloden of viltstiften 

• Lijm 

• Schaar  

• (Stukje wol of stof) 

 

Werkwijze: 

1. Zoek tijdschriften, kranten of reclamefolders die stuk mogen. 

2. Knip er kleine stukjes uit en plak deze op de kat. Hoe kleiner de 

stukjes die je knipt hoe mooier je eindresultaat zal zijn! 

3. Knip de stukjes op maat zodat de mond en de ogen zichtbaar 

blijven! 

4. Indien je thuis stukjes wol of klein stukje stof hebt kan je dit op de 

snorharen van de kat lijmen. 

5. Knip vervolgens de kat uit en je bent klaar! 
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