IDEE 1

• Bekijk en print de werktekening
Benodigdheden: komkommer kaaskorstjes of
knutselpapier prikkertjes bijv. kaas, knakworstjes
Beschrijving: Beetje lastig uit te leggen dus kijk ook goed naar de
werktekening!
Maak van de komkommer een krokodil door een stuk uit de
voorkant te snijden als bek. Snij over de lengte van de rug van de krokodil
een V-vorm.Draai die V om en maak er inkepingen in. Leg deze met de
inkepingen naar boven weer terug op zijn rug. Van de kaaskorstjes hebben
we 4 voetjes gesneden en naast de komkommer op de schaal gelegd. Daarna
van de kaaskorst de tanden voor de bek en 2 ogen. (Ipv kaaskorstjes kun je
ook papier gebruiken.) Prikkertjes gemaakt met stukjes kaas en coctailknakworstjes en deze op de krokodil geprikt.

IDEE 2

Benodigdheden: sterrenvorm worst kaas snackkomkommer sateprikker
Beschrijving: druk mbv het sterrenvormpje de ster uit de kaas, stukje worst
oid toevoegen.

IDEE 3

• Bekijk en print de werktekening
Benodigdheden: Karton Viltstift Klein danoontje of soort gelijk toetje (Aldi
heeft toetjes met rode, licht en donker roze bekertjes
Beschrijving: Teken op het karton een varkenskop volgens de werktekening
of print de werktekening uit op roze papier. Knip de kop uit en knip de neus
uit. Teken op de onderkant van het toetje 2 stippen (de neusgaten) en steek
het toetje vanaf de achterkant door het gat.
Tip van Lenny: Anita heeft de
varkenssnoetjes op een prikker geplakt en zo gepresenteerd. Er is ook een
variant met lijfjes van bellenblaas zodat het varkentje kan staan.
Bron: Anita
IDEE 4

• Bekijk en print de werktekening
Benodigdheden: mandarijnen oranje papier plakband viltstift
Beschrijving: Knip uit het papier voor elke vis een staart en twee vinnen.
Plak dit met plakband op de mandarijntjes zodat je een visje krijgt. Teken
voorop een paar ogen en een mondje. Wanneer je deze visjes op een
zilverkleurig blad legt met doorzichtige folie lijkt het alsof ze in het water
dobberen.
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• Bekijk en print de werktekening
Benodigdheden: -voorgesneden ontbijtkoek -transperant inpakfolie blauw karton -zwart karton -wit karton -lijm (+ eventueel superlijm om de
ogen vast te zetten) -schaar -passer of 4 verschillende ronde vormen
(schaaltjes, glazen, dopjes e.d.) -plakband
Beschrijving: Teken op blauw karton twee grote cirkels voor het hoofd/bek,
dicht bij elkaar met een halve centimeter ruimte. Knip deze uit maar laat de
twee cirkels bij de halve centimeter ruimte aan elkaar vastzitten. Teken op
het witte karton ook twee kleine cirkels aanelkaar, maar met een plakrandje
aan beide cirkels, voor de ogen. Op het zwarte papier teken je 2 cirkels, los
van elkaar, iets kleiner dan de blauwe, voor de binnenkant van de bek en 2
cirkeltjes voor als pupil op de ogen. Knip en plak deze allemaal. Bij de
cirkels voor de ogen de plakrandjes omvouwen en aan elkaar plakken. Plak
de ogen met (super)lijm vast boven op het hoofd/bek. Met superlijm zitten ze
vrijwel direct vast en gaan ze ook niet makkelijk meer los. De ontbijtkoek
even in de plasticfolie pakken en met een stukje opgerold plakband met
plakzijde naar buiten vastplakken in de bek.

IDEE 6

• Bekijk en print de werktekening
Benodigdheden: danoontjes bruine vouwstroken gele vouwstroken bruin
papier geelpapier stevig wit printerpapier
Beschrijving: - vouw muizentrapjes met 1 gele en 1 bruine strook. - Plak je
uitgeknipte giraffe hoofdjes op de muizentrapjes (tip: op de neus van de
giraffe kan je een boodschap zetten!) - - zet het danoontje ondersteboven
neer en er een muizentrapje op. - rol er een strookpapier omheen, je krijgt zo
een kokertje, zet deze met plakband vast. - plak de bovenkant van het
kokertje vast. De giraffe is nu klaar!
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• Bekijk en print de werktekening
Benodigdheden: Cakejes (Witte) papieren cakevormpjes schaar
Beschrijving: Print de werktekening en knip de ridders uit. Zet het cakeje
op zijn kop en leg het papieren cakevormpje eroverheen. Prik de punt van
de ridder in de onderkant van het cakeje door het papier.

IDEE 8

Benodigdheden: kaas worst aarbei komkommer piepschuim met
bloemenveldje sateprikker bloemvormpje worst
Beschrijving: Kaasbloem Druk uit de kaas een bloem, voeg deze met een
stukje komkommer toe aan de sateprikker. Onderaan als potje een
aarbei Worstbloem Snijd de worst zo schuin mogelijk af. Snijd een aantal
puntjes eruit, zodat er een tulp ontstaat. Voeg ook hier weer een stukje
komkommer en een aarbei toe.
IDEE 9

Benodigdheden: danoontje karton of crepe-papier
Beschrijving: Van karton en/of crepe-papier bloemen knippen uit het
midden een rondje knippen ter grootte van het danoontje. Danoontje in het
rondje plaatsen en klaar.
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• Bekijk en print de werktekening
Benodigdheden: Afbeelding bumba (opgezocht internet), printer, schaar,
plakband, lepeltjes, danoontje
Beschrijving: Zoek n plaatje/kleurplaat van bumba, eventueel bewerken in
Word. Print m uit op dik A4 papier. Knip bumba uit en hou een strookje over
aan de onderkant, die vouw je om om zodat daar het danoontje aan vast kan
plakken. Plak het lepeltje achter bumba zodat het lijkt dat bumba hem in z'n
hand heeft en plak het danoontje erachter..

IDEE 11

Benodigdheden: Soepstengels Transparant
folie kadolint schaar plakband
Beschrijving: Schuif een vingerpoppetje om een soepstengel en rol dat
samen in een strook transparante folie ( onderkant omvouwen om te
voorkomen dat de stengel eruit zakt) plak het onderaan vast met een
plakbandje. Doe het losse stuk folie aan de bovenzijde bij elkaar en maak het
vast met een kadolint en maak er met de schaar krulletjes erin. Doe om het af
te maken een strookje iets dikker lint om de onderzijde (hiemee kan het

plakband worden weggewerkt.
(het idee van de vingerpopjes heb ik
ergens gelezen, maar De verpakking is mijn idee :-) )
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Benodigdheden: Bananen en servetten
Beschrijving: Vouw de servet tot een driehoek. Rol daarna de bovenkant
van de servet een stukje op zodat er een dunne reep aan de bovenkant
ontstaat. Deze dunne reep plakt je aan de achterkant met plakband vast.
Teken met een merkstift (Edding 3000) een piraten gezicht op de banaan. De
piratenbanaan is klaar.
Reactie Lenny: Onderstaande foto is van Melanie.
Zij heeft als variatie een rieten mand gebruikt en geruite doeken en piraten
servetten er in gelegd. De piraten servetten heeft ze ook voor de bananen
gebruikt.
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• Bekijk en print de werktekening
Benodigdheden: (Kleuren)printer Schaar Lijm Mooie foto of afbeelding
Beschrijving: Maak met de werktekening een taartpunt. Je kunt uit diverse
achtergrondjes en kleuren kiezen, zoals voor een voetbaltaart, geboortetaart,
feestvarken, prinsesjes, etc. Er worden regelmatig nieuwe achtergrondjes
toegevoegd. Je kunt eenvoudig je eigen foto of afbeelding erop zetten en
een kleine tekst aan de achterkant van de taartpunt. De taartpunt heeft aan
de achterkant een klepje zodat je makkelijk iets lekkers of een cadeautje erin
kunt doen. Tip: Je kunt natuurlijk ook een hele witte taart uitprinten en zelf
versieren met stift en/of stickers, plaatjes etc.
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Benodigdheden: mandarijnen transparante folie van de hema bloemen
met chocoladehartje (zitten per 5/6 verpakt)
Beschrijving:
pak de mandarijn en het bloemetje in vrolijk lintje erom,
leuk mandje en klaar ben je. Hardstikke gezellig ziet het er uit en een leuke
combinatie van iets gezonds en iets te snoepen
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• Bekijk en print de werktekening
Benodigdheden: plastic wasknijpers, sterke lijm of kit, grijs stevig papier,
zwart dun koord of dropveter, roze en zwarte stift, alu-folie en repen
kaas
Beschrijving: 2x muis-lijf uitknippen, oortjes uitknippen, inkleuren en er op
plakken, oogjes er op tekenen, koord of dropveter met plakband onder
bovenlijf plakken. wasknijper aan beide kanten goed insmeren met lijm of kit
en de lijfjes er op plakken. repen kaas snijden en in folie verpakken. tussen de
wasknijper klemmen Reactie Lenny: op verzoek is er een werktekening van
gemaakt. Zowel zwart/wit als 1 in kleur.
Zwart/Wit werktekening
Kleur werktekening Ik heb hem dubbel gedaan zodat de bovenkant en
onderkant aan elkaar blijft zitten. In het tussenstuk kun je een gaatje maken
voor de dropveter. Maar je kunt de boven en onderkant ook
losknippen.
LET OP: Als je de traktatie een dag van te voren wilt maken,
zorg dan dat de dropveters goed verpakt zijn door er aluminiumfolie over te
leggen of door ze in plastic bakken te bewaren (met deksel of anders
afgedekt) Dit voorkomt het breken van de dropveters. Probeer dit eventueel
vooraf uit om teleurstellingen te voorkomen.
Bron: renee
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• Bekijk en print de werktekening
Benodigdheden: printer papier plaksel knijpfruitje
Beschrijving: Print Bumba 2 keer, knip deze uit (aan de onderkant een
strook wit overlaten voor de plaklijn) plak de handjes vast en de stroken aan
de onderkant aan elkaar vast plakken, knijpfruitje er tussen in doen en klaar!
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• Bekijk en print de werktekening
Benodigdheden: Benodigdheden:
Klein papieren
(brood)zakje Afbeelding Nijntje met ballon Zwarte
stift Lijm Schaar Plakband of stickertje Mini krentenbolletje Mandje
Beschrijving: Print zoveel afbeeldingen van Nijntje als
nodig Uitknippen Naam van de jarige op het lijfje van Nijntje
schrijven Leeftijd op de ballon schrijven Nijntje op het zakje
plakken Krentenbolletje erin Dichtplakken met plakbandje of
stickertje Allemaal in een mandje en trakteren maar!
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Benodigdheden: karton viltstift danoontje schaar mesje
Beschrijving: je maakt eerst een rondje van karton, dat dient als hoofd van
het clowntje. daarna maak je daar een rondje in wat precies even groot is als
het danoontje, je steekt daar later het danoontje doorheen. je teken nog een
gezichtje op het rondje en daarna doe je het danoontje erdoorheen.
IDEE 19

Benodigdheden: gekleurd karton, groen papier, sateprikkers, appels,
dropveters, mand.
Beschrijving: Knip bloemen uit van het gekleurde karton. Plak ze op de sate
prikker met de groene blaadjes onderaan.Pak de appel in het groene papier
en maak dicht met de dropveter.Steek de bloem in de appel en zet alles in de
mand. Klaar is je bloemenveldje!!!!
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Benodigdheden: Doosjes rozijntjes, glimmend kadopapier, kadolint
Beschrijving: Knip het kadopapier in stukken, zodat je er het rozijnendoosje
kan verpakken als een snoepje. Kadolint als sliertjes om de 'knoopjes'
IDEE 21

Benodigdheden: Kaas Koekvormpjes Druiven Kadolint Glitterstickers
Sateprikkers Kerstversiering met sterretjes Een halve kool of
meloen Aluminiumfolie
Beschrijving: Maak met het kadolint een strik op de prikker, plak hier een
glittersticker op. Bovenaan een stukje kaas in de vorm van een ster o.i.d.,
uitgeponst met een koekvormpje. Aan de onderkant prik je 2 druiven. De
toverstafjes prik je in een kool/meloen omwikkeld met alufolie. Rondom kun je
de schaal versieren met sterrenslingers.
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Benodigdheden: pakjes caprisonne wasknijper gezichtjes bv giraffe
Beschrijving: wasknijper kleuren in de kleur vh lijfje van je gezichtje.
Gezichtje erop plakken. Knijper aan het zakje maken, klaar gezonde traktaie
IDEE 23

Benodigdheden: halve appel, 4 kleine kaasblokjes en 1 druif, sateprikkers
Beschrijving: snij de appel in twee en haal het klokhuis eruit, snij vier kleine
blokjes kaas als poten en prik ze met de sateprikkers vast aan de gesneden
kant, prik de druif aan een van de kant op de schil en klaar is je schildpad
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Benodigdheden: liefst geplastificeerd papier om de visjes te
maken potloden bellenblazen doos lint vingerverf
Beschrijving: De doos waarin de hengels staan laat je lekker door je kind
met vingerverf besmeuren. Het potlood maak je vast aan de bellenblaas met
doorzichtig plakband en je hangt er een touwtje/lintje met visje aan. De
traktatie heb ik ook aan de bellenblaas geplakt (kapitein koek repen). Ik heb
vantevoren een soort visje van karton geknipt als sjabloon. Ziet er gezellig
uit, is niet duur, gezond en kinderen zijn dol op bellenblazen! Het visje kan
later gebruikt worden als boekenlegger maar dan kun je beter een mooi lintje
eraan maken (had ik even niet).

