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Het GROTE knutsel- en speelboek

Piratenschepen vouwen, vliegende tapijten weven, knuffels maken en stempelen
met kurk en bladeren – knutselen is geweldig leuk! Zijn de knutselwerken klaar?
Dan kunnen kinderen er bovendien mee spelen, verhalen bij verzinnen, muziek
mee maken en... Dit originele knutselboek van de internationaal bekende
knutselexpert Sabine Lohf is leuk voor de hele familie!
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De knutselinstructies in dit boek zijn zorgvuldig
samengesteld en meerdere keren getest.

Knippen, vouwen, plakken, beschilderen, timmeren, naaien — knutselen is te gek!
Het leuke van dit boek is: wat je hebt gemaakt is niet alleen om naar te kijken, je
kunt er ook fantastisch mee spelen en er verhalen bij bedenken, je kunt er muziek
mee maken en nog veel meer.
Is het buiten donker? Dan kun je vanaf nu de vensterbank met een zelfgemaakt
lantaarntje verlichten. Of je maakt je eigen knuffeldierentuin. Dat wordt vast
heel gezellig. Heb je wel eens klittendart, dennenappelkegel of wasknijpervoetbal
gespeeld? Misschien wil je wel graag een heel groot kartonnen kasteel bouwen,
met figuren van klei erin om mee te spelen. Of je maakt een rammelhaas van een
plankje en een paar spijkers en je geeft daarmee een keukenconcert.
Op de volgende pagina’s vind je heel veel knutselideeën, leer je verschillende
materialen kennen en raak je stap voor stap vertrouwd met handige technieken.
Bij ingewikkelde knutsels is het handig om hulp aan een volwassene te vragen.
Door gebruik te maken van de basistechnieken kun je natuurlijk ook eigen
ontwerpen maken. Jouw kurkenvlot, aardappelkaravaan en lappenpopje hoeven
er niet precies zo uit te zien als op de foto. Het mag echt iets van jezelf worden.
Begin maar en laat je fantasie de vrije loop.

Veel plezier met knutselen en spelen!
Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.
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Oorspronkelijke titel: Das große Buch vom basteln und spielen
© 2015 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
© 2013 Gerstenberg Verlag, Hildesheim, Duitsland
Idee, concept en foto’s: Sabine Lohf
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China
NUR 214, 228 / ISBN 978 90 5116 480 0
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoud
6 Knutselmaterialen
8 Tips en trucs

10 Papier

80 Natuurvondsten
82 Wat je ermee kunt doen

40 Karton

84

In de wei

86

Aardappel-karavaan

122 Klei

42

Wat je ermee kunt doen

88

Wat ritselt daar in het bos?

124

Wat je ermee kunt doen

44

De shovel en de olifant

90

Opperhoofd en maisindiaan

126

Heel veel bolletjes

46

Een klein tuin

92 Sprookjesachtige bladfiguren

128

Slangen, sterrentelster

130

Marktdag

12

Wat je ermee kunt doen

48

In het heksenbos

94

14

Schip ahoi!

50

Repelsteeltje

96 Spelletjes van natuurschatten

132

Mmm... mijn lievelingseten!

16

Roodkapje

52

Het kartonkasteel

98

134

Vingertheater

18

Wat vliegt daar?

54

Neushoorn en giraf

136

Stille nacht

20

Welterusten, muisje!

56

De ruimte in

138

Alleen klei of niet?

22

Raponsje, hang je vlechten

58

Kattenlampion

60

De witte haai

		 naar beneden!
24

Bonte bladeren
’s Nachts in het bos

100 Stof
102 Wat je ermee kunt doen

Hop paardje, hop!

104 Cadeautjes

26 Zeilboot, huis, envelop, windmolen

62 Hout

140 Kurk

106 Frits en zijn sokpaard

142

Wat je ermee kunt doen

108

Het vliegende tapijt

144

Cowboys...

Drie koningen

146 ... en indianen

28

Zoutvaatje

30

Muizentrap-draak

32

Vuurvogel

64

Wat je ermee kunt doen

110

34

Waaier

66

Instappen maar!

112 Jute masker

148

Hop, kaboutertje!

36 O denneboom!

68

Wilde dieren uit het bos

114 Stofpoppen

150

Alles zwemt!

38

70

Keukentheater

116 Knuffelkatje

152

Familie Kurk

72

Goooooal!

118

154

Mijn lievelingsdieren

74

Een ontmoeting op volle zee

120 Het kriebelspinnenspel

156

Stempelen met kurken

76

Trommelkop en rammelhaas

158

Waar gaat de

78

Stralende Lucia

Een snelle lantaarn

Boris Beer en zijn vrienden

		 reis naartoe?
160

Let op!

Boodschappenlijst
on
kart
d
r
leu
pier
a
Gek
p
d
leur
Gek
ier
ipap
e
o
l
V
ie
rfo l
e
t
t
i
Gl
rs
Wo l
oke
t
s
n
de
Tan
es
outj
h
r
e
Ro
kjes
o
t
s
s
IJ
s
rclip
e
p
a
P
rs
ijpe
n
k
s
Wa
en
n
Kral
o lle
b
n
e
Watt

Knutselmaterialen
Knutselen kun je met heel veel dingen. Misschien vind je
thuis al genoeg materialen, of misschien moet je er nog wat
bij verzamelen. Doe al je vondsten in een verzamelkist. De
dingen die nog ontbreken schrijf je op je boodschappenlijst.

Verzamelkist

Blokjes hout, takken, dennenappels, schelpen, veren,
stenen, lege eierdozen, lapjes stof, restjes vilt,
cadeaulinten, luciferdozen, wijn— en champagnekurken,
dun touw... Heel veel dingen kun je gebruiken om mee te
knutselen. Zonde om ze weg te gooien!

Het allerbelangrijkste wat je nodig hebt, zijn je fantasie en je
handen. Wat je in ieder geval bijna altijd nodig hebt, zijn een
schaar en een uitschuifmesje, een ondergrond waarop je
kunt snijden en schilderen, lijm en plakband, (kleur)potloden
en viltstiften, verf en penselen. Ander gereedschap, zoals
een houtboor of een schroevendraaier, kunnen ook goed
van pas komen.

Papier

Karton

Papier is veelzijdig speel— en knutselmateriaal. Van
een eenvoudig stuk wit papier kun je al gauw een
hoed of vlieger maken. Dat is toch te gek? Papier
kun je zonder gereedschap proppen, scheuren of
vouwen. Hiermee kun je van alles maken. Voor de
vouwtechnieken heb je in het begin wel een beetje
geduld nodig. Maar een envelop zoals die op pagina 26
heb je zo gemaakt.

Golfkarton, doosjes, lege keukenrollen... Je kunt
er de origineelste dingen van maken door ze
aan elkaar te lijmen en te beschilderen. Repen
golfkarton rol je op. Dat worden de wielen voor
voertuigen, of de dikke buik of kop van een
olifant, zie pagina 44/45.

Hout

Natuurvondsten

Timmeren zoals een echte timmerman — dat
kun je oefenen met hout, spijkers en een hamer.
Laat een volwassene het voordoen en lees de
veiligheidsvoorschriften achter in het boek. Afvalhout
vind je misschien thuis wel of vraag erom bij een
timmerman of bouwmarkt. Met een beetje oefenen
lukt het je al gauw om zonder hulp dingen te maken,
zoals de rammelhaas van pagina 77.

Knutselen met deze materialen begint met een
boswandeling. In ieder seizoen vind je wel iets wat
je kunt gebruiken om er iets moois van te maken.
Van bloemen en bladeren, takken en kastanjes
maak je zo kleine kunstwerken. In de natuur
zijn ze soms kort te vinden, maar in huis kun je
het hele jaar door genieten van je natuurlijke
knutselwerkjes.

Stof

Klei

Een kist vol met lapjes stof is echt geweldig. Je
kunt de lapjes aan elkaar knopen, of in lange
repen knippen en daarmee weven en naaien. Met
restjes stof en cadeaulintjes kun je koningen met
prachtige kleren maken of een vliegend tapijt
toveren.

Niets is zo makkelijk als knutselen met klei! Rollen,

Kurk
Kurken zijn ideaal om er kleine mannetjes, robots,
dieren of fantasiefiguren van te maken. Kurken kun
je lijmen, snijden, beschilderen en aan elkaar prikken.
Dat is soms een echt priegelwerk en het vraagt
wat oefening. Vraag aan het begin hulp van een
volwassene als je in de kurk gaat snijden of boren.

bolletjes maken en uitsteken met bakvormpjes —
je kunt er zelfhardende klei voor gebruiken of
gekleurde speelklei. Misschien vind je het leuk om
kleine priegeldingen te maken, bijvoorbeeld het
fruit voor de marktkraam op pagina 131. Wil je wat
anders maken, dan maak je weer een bol van de klei
en begin je opnieuw.
Natuurlijk kun je al het knutselmateriaal met
elkaar combineren. In dit boek staan een heleboel
suggesties daarvoor. Maar je hebt zelf vast ook
genoeg ideeën.

7

Tips en trucs
Op deze pagina’s vind je een paar handigheidjes.
Gebruikt cadeaupapier en linten zijn zonde om weg te
gooien. Vouw en strijk ze mooi plat en berg ze op in
de verzamelkist. Je weet maar nooit waar je het weer
voor kunt gebruiken.

Leg voordat je gaat
beginnen alle dingen die je
gaat gebruiken voor je neer. Dan
zie je meteen of er iets ontbreekt,
en niet pas als je al bezig bent.
Met een kartelschaar kun je
tanden voor krokodillen en
monsters knippen.

Een grote plaat hout, bijvoorbeeld MDF van de bouwmarkt, is
een ideale knutselondergrond. Je kunt erop verven en snijden.

Als je met een paar vrienden
gaat verven, is het voordeliger
om grote flessen acrylverf te
kopen.

1

Om een papierrolletje te
maken, moet je het papier
strak om een potlood
wikkelen.

2

Om een koningskroon te
maken neem je een strook
goud papier...

... die je oprolt en aan het
einde vastplakt.

Als je geen lijm hebt, kun je
ook verbindingen maken door
de delen kruislings op elkaar
te leggen en vast te binden.

Trek met een passer een
cirkel en knip die uit.

Iets goed op elkaar plakken
lukt het beste als je het
vastzet met wasknijpers of
paperclips, tot de lijm droog is.

3
Knip uit de bovenkant de
punten of een ander patroon
uit

— en klaar!

Was na het verven de penselen
uit met een beetje afwasmiddel.

Gebruik als palet een kartonnen
bordje. Daarop kun je met een
penseel de verf mengen.

8

Wil je een kurk verven, prik dan
een tandenstoker in de zijkant,
zodat je de kurk kunt draaien.
Je kunt ook een pot of glas
omtrekken voor een cirkel.

9

Papier
Uit een vel wit papier maak je met een paar eenvoudige
handelingen de leukste dingen: boten, bomen, hoeden,
figuren, vliegers, dieren — een complete sprookjeswereld!
Papier bestaat in verschillende kwaliteiten. Er is licht of
zwaarder papier, spierwit, gekleurd of met een patroon,
glad, gekreukeld of met een structuur.
Wat je ermee kunt maken, lees je op de volgende
pagina’s.
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knippen

kun je...
vlechten

scheuren

beschilderen

proppen

rollen

vouwen

plakken

... en nog veel meer!

Schip ahoi!
Wil je de zee op? Dan heb je een piratenhoed
en een stevig schip nodig. Beide kun je van
papier vouwen.
middenvouw

1
2

3

4

1 Vouw een vel A4-papier doormidden. Vouw dat vel
nog een keer dubbel en leg het weer open, zodat
een middenvouw ontstaat.
2 Leg het papier met de gesloten zijde naar boven en
vouw de bovenhoeken naar de middenlijn.

4 De hoed is klaar! Om hieruit een schip te vouwen trek je de
hoed bij de rode punt uit elkaar. (Op de achterzijde is ook
een rode punt die je op de afbeelding niet kunt zien.)
5 Leg de vorm voor je neer en druk die voorzichtig plat.
Vouw de onderste driehoeken van beide zijden naar boven.
Trek de vorm weer bij de rode punten uit elkaar.
6 Nog een keer bij de rode punten uit elkaar trekken...
7 ... en nu heeft het schip ook een zeil.

3 Vouw de aan de onderkant overgebleven
rechthoeken naar boven. Eerst die aan de voorkant.
Vouw de driehoeken die aan beide zijden uitsteken
om. Draai het vel om en herhaal deze handelingen
aan deze kant.

5

6
Voor de zee scheur je stroken
uit verschillende kleuren
blauw papier, die je op een
groot vel papier plakt.

7

15

Roodkapje
Van een enkel of dubbel vel krantenpapier kun
je een hoed maken. Probeer eerst uit welke
maat jou past. Je maakt hem op dezelfde
manier als de kleine hoed op pagina 14/15.
Verf de hoed rood en je bent Roodkapje!
Of teken Roodkapje op stevig papier,
plak er met gekleurd papier kleren op
en geef haar een rood hoedje.

1 Drie of vier hoeden
in elkaar gestoken en
vastgeplakt vormen
een dennenboom.
2 Plak een stam van
beschilderd karton in
de onderste hoed.

Wat vliegt daar?
Om een vlinder of een vliegtuig te maken moet je een beetje oefenen. Laat je de
eerste keer helpen, dan gaat het de tweede keer al veel gemakkelijker.

1
Vouw de diagonalen in
een vierkant vel papier.
Vouw een middenvouw,
draai het papier om en
vouw de diagonalen
nog een keer.

5
Vouw de beide
bovenkanten naar het
midden. Er zijn nu vier
vouwlijnen.

3

2

Voor een vliegtuig
heb je, naast het
vierkante stuk
papier, ook nog een
rechthoekig stuk
nodig.

18

Vouw de
bovenliggende
hoeken van de
driehoek in de
richting van de
punt.

Breng de punten
naar elkaar en
druk voorzichtig de
driehoek die dan
ontstaat plat.

7

6
Duw het papier langs deze
lijnen naar het midden en
druk twee punten in het
openstaande vierkant.

8
Vouw eerst de vlinder.
Vouw daarna de
rechthoek in de lengte,
zodat een middenvouw
ontstaat. Vouw aan één
uiteinde de punten naar
het midden.

4
Vouw de beide
onderkanten van het
vierkant dat ontstaat
naar het midden.
Druk aan en vouw
weer open.

Draai de vorm
om en zet hem op
de punten. Je kunt de
vleugels iets naar boven
buigen, en ze beschilderen
of beplakken. Vergeet niet
om papieren voelsprieten
op de vlinder te plakken.

9
Schuif de reep tussen
de vleugels. Vouw de
punt van de vlieger
om naar onderen. Dan
ziet het eruit zoals bij
het vliegtuig rechts.

– – – – – – Knip de staartveren langs de
stippellijn uit.

Tip
Om het vliegtuig beter door de
lucht te laten vliegen, kun je de
vleugels een beetje naar boven
buigen.

De ganzen worden gevouwen zoals het vliegtuig.
Niels Holgersson gaat met hen mee op reis.
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