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Algemene info over winterdieren  van: kidsforanimals 
Konijnen die buiten in een hok zitten kunnen daar best in de winter blijven. Ze ontwikkelen een dikke wintervacht. Het konijn heeft alleen wel een warm 

nachthok met veel stro nodig. Het hok mag niet op de tocht staan. Mocht het echt ijzig koud worden, dan kun je het hok naar de schuur verplaatsen.  

Het konijn binnen in huis zetten is een te groot verschil. Knaagdieren zoals cavia’s, ratten en muizen kun je het beste binnen houden. Die krijgen geen lekkere 
dikke wintervacht om zich warm te houden. 

 

 

Techniek: Schetsen en prikken 

Materiaal: Karton, stro, lijm (wol of lapjes voor het konijn) 

Gereedschap: Potlood, prikpen, priklap 

Bijlage: Blad 2 SvS:  Blad 3 Werkblad met 2 konijntjes 

 

 

 

1. Pak een stuk karton 

2. Pak je potlood en schets met ovalen een konijn 

 Moeilijk? Gebruik een mal (zie bijlage)  

o uitknippen en omtrekken voor meerder 

gebruik 

o opleggen en doorprikken voor eenmalig 

gebruik 

3. Prik langs de lijnen 

4. Duw je konijn uit het karton. 

 Lukt het niet?  

o Prik de gaatjes dichter bij elkaar of  

o Rits met je prikpen door de gaatjes  

5. Pak je lijm en verdeel deze over het karton 

6. Pak stro en duw het in de lijm. 

 

 

 

 

Tijd over?  

Het uit-geprikte  konijn kan je omwikkelen met wol , 

beschilderen, beplakken met lapjes of papier 

 

http://www.kidsforanimals.nl/dierendam/school/spreekbeurten
http://www.kidsforanimals.nl/dierendam/school/spreekbeurten
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3 Prik netjes langs de goede lijn 

 

1 Schets een konijn op papier 

   Gebruik ovalen 
 Of: leg je mal op het karton 

5 Pak lijm 

4 Druk voorzichtig je konijn uit 

   het karton 

 

2 Teken de goede lijnen dik 

6  Verdeel de lijm over het hele 

     karton 

7 Pak stro.  

   Verdeel het goed. 

   Druk het goed aan 

8 Tijd over? Versier de restvorm 

   Omwikkelen, plakken, verven,   

   kleuren…. 
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