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Deze tevreden Sint leest graag mee met de  gedichten die je schrijft 

 

Techniek knippen, plakken 

Materiaal gekleurd papier, stift, lijm 

Gereedschap schaar. 

Link:  papier    Bijlage: Stap voor stap 

   

 

1. Maak het hoofd 

a) knip een strook roze papier                          

 (8
ste

 van half A4/ 5x15 cm) 

b) Maak aan het begin een klein rolletje. Dit moet om je stift 

passen 

c) Maak de rest in een grotere rol vast 

d) Knijp het kleine rolletje in en plak het vast: zo zakt je 

hoofd niet over je potlood  

2. Maak de haren  

a) knip een strook wit papier (8
ste

 van half A4/ 5x15 cm)  

b) Knip de strook in 
c) Krul de ‘haren’ door er met de schaar bij langs te ‘trekken’ 
d) Lijm de haren rondom het hoofd vast  

3. Maak  de baard  

a) knip een strook wit papier (8
ste

 van half 

A4/ 5x8cm)  

b) Knip de strook in 
c) Knip de strook in 2 delen 
d) Krul de ‘haren’ door er met de schaar bij 

langs te ‘trekken’ 
e) Vouw de baard dubbel en knip de mond (zie 

voorbeeld) 
f) Plak de delen op elkaar. (hoog en laag) 
g) Lijm de haren rondom op het hoofd vast 

4. Knip de mijter (de ‘hoed’ van een bisschop) 

a) Knip een rode strook (8
ste

 van half A4/ 

5x15 cm) 

b) Vouw de strook dubbel 

c) Teken en knip de mijter 

d) Knip een lange, dunne gele strook papier 

e) Plak deze op de mijter (zie voorbeeld) 

f) Plak beide delen op de haren / het hoofd.  

g) Plak een gele strook rondom 

5. Hoe maak je de ogen? (papier, potlood, stift) 

6. Wanneer je goed hebt gewerkt kan je 

Sinterklaas op een stift zetten en mee laten 

kijken bij wat je maakt 

 

Ga je Pieterbaas ook nog maken?   Veel plezier! 

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/papier-en-karton/

