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Dit nieuwsgierig Pietje kijkt gluurt graag overal.  

Kijkt naar wat je schrijft of staat te gluren vanaf de plek waar je hem insteekt. 

 

Techniek knippen, naaien, oplossingen zoeken 

Materiaal gekleurd papier, crêpe papier (tissues of wit wc papier) 

Gereedschap schaar, naald met scherpe punt, lijm  

Link:  papier  kijk bij Veer of Pluim en Knippen 

  naaien  kijk bij Basis en Rimpelen 

 

 

1. Maak het hoofd 

a) knip een strook bruin papier                          

 (8
ste

 van half A4/ 5x15 cm) 

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

potlood passen 

c) Maak de rest in een grotere rol vast 

d) Knijp het kleine rolletje in: zo zakt je hoofd niet over je 

potlood  

2. Maak de haren  

a) knip een strook zwart 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 baret (de muts)  

a) Teken een rondje van ongeveer 10 cm groot op crêpe papier (gebruik een mal) 

b) Knip het rondje uit 

c) Rijg een draad (zie rimpelen) 

d) Rimpel de baret zodat deze past. 

e) Vorm de baret en knoop de draden 3x vast 

f) Plak er een veer op(echte? papier? 

g) plak de baret goed op het hoofd 

vast 

4. Knip de kraag  

a) Knip 4 stroken crêpe papier 

(tissues of wit wc papier) 

b) Rijg de draad  door de 4 stroken 

en rimpel de kraag 

c) Knoop deze vast en lijm de kraag 

aan het hoofd (niet aan je 

potlood!) 

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

stift) 

6. Verder?? Oorbellen? Mond?  

7. Wanneer je goed hebt gewerkt kan je je 

Pietenkopje op elk potlood zetten. 

 

Ga je Sinterklaas ook nog maken?   Veel plezier! 

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/papier-en-karton/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/22/naaien/

