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Maak van trakteren een gezond feestje in de klas! 
Jarig zijn is een feestje en daar hoort natuurlijk een leuke traktatie bij! Helaas zijn veel traktaties 
ongezond voor kinderen. Vaak bevatten ze veel suiker en vet en de porties zijn te groot voor 
kinderen.  
Deze map staat vol met lekkere, leuke en gezonde traktatie-ideeën die geheel uit groente en fruit 
bestaan en/of niet meer dan 75 calorieën bevatten.   

 

Gemakkelijke, leuke, gezonde traktaties in een handomdraai 
Gezonde traktaties zien er leuk uit en zijn makkelijk om te maken. Doe bijvoorbeeld een leuk 
cadeaupapiertje of strikje om een mandarijn. Of plak een tekening of sticker op de traktatie. Dan 
wordt een traktatie al snel heel bijzonder! Met fruit- en groentestukjes kunt u 
met satéprikkers allerlei leuke figuurtjes maken, zoals het favoriete dier van 
uw kind. Of rijg de stukjes aan elkaar tot een mooie ketting.  

 

Mooi verpakt 
Wanneer u de traktaties leuk verpakt, ziet het er snel heel feestelijk uit. 
Versier bijvoorbeeld een mand of bedek een dienblad met servetten.  Fruit- 
of groentespiesen staan heel mooi in bijvoorbeeld een halve meloen bedekt 
met aluminiumfolie. En wat dacht u bijvoorbeeld van een oude paraplu met 
hieraan de traktaties?  

 

Niet te groot 
Een traktatie is een tussendoortje. Maak de traktatie daarom niet te groot, anders hebben kinderen 
geen zin meer in de lunch. Vooral hartige traktaties (bijvoorbeeld kaas en worst) zijn snel te machtig 
en ze bevatten veel zout en vet. Laat u niet verleiden steeds groter en duurder uit te pakken dan de 
buurvrouw. Het is niet nodig! 
 

Traktatie bewaartips 
Maak zelfbereide traktaties zo kort als mogelijk voor het uitdelen klaar. Wanneer u citroensap over 
vers fruit druppelt, wordt fruit niet bruin. Dek de traktaties goed af met folie, of bewaar ze in een 
afgesloten plastic bak in de koelkast.  

 

Klein cadeautje als traktatie? 
Heeft u er ook aan gedacht dat traktaties niet altijd eetbaar hoeven te zijn? Met bijvoorbeeld een 
bellenblaas, kleurplaat, springtouw, spelletje, zweetbandje, stoepkrijt of balletje maakt u kinderen 
ook heel blij!  
 

Uw eigen idee! 
In dit boekje staan veel gezonde voorbeelden. Misschien brengt het u op nieuwe ideeën. Samen met 
uw kind een eigen traktatie bedenken en maken is natuurlijk het leukst.   

 
Voor meer traktatie-ideeën kunt u ook op internet kijken. De volgende websites 
gaan over traktaties, maar ook over wat u kunt doen met een feestje:  
 www.voedingscentrum.nl 
 www.party-kids.nl 
 www.vanharte.nl  
 www.gezondtrakteren.nl 
 www.gezonde-traktatie.nl 
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Traktaties met groente en/of fruit 



   

 4 

 

Appelgezichtjes 

Knutseltijd: Simpel en snel 

Benodigdheden  
 Kleine zoetzure appel met steel 
 Wiebeloogjes  

 

Beschrijving 
1. Was de appel en droog hem af.  
2. Plak de wiebeloogjes op de appel. 
3. Serveer ze in een leuk versierde mand.  

 

Mandarijn monstertje 

Knutseltijd: Simpel en snel 

Benodigdheden  
 Mandarijntjes 
 Wiebeloogjes  

 

Beschrijving 
1. Plak de wiebeloogjes op de appel. 
2. Serveer ze in een leuk versierde mand.  

 

Feeënlolly’s 

Knutseltijd: Simpel en snel  

Benodigdheden 
 1 watermeloen 
 Lolly-/ ijsstokjes of satéprikkers  
 Cellofaan- of boterhamzakjes 
 IJzerdraadjes 

  

Beschrijving:  
1. Snijd dikke plakken van een watermeloen. Steek met grote 
uitsteekvormen sterren uit een plak watermeloen. Steek lolly- 
of ijsstokjes in de sterren.  
2. Doe een cellofaanzakje om de sterren als je ze meegeeft 
naar school en maak ze goed dicht met een ijzerdraadje. 
  
Tip! Zorg dat je een watermeloen gebruikt die niet al te rijp is en koud is. Je zou eventueel ook een 
andere soort meloen kunnen gebruiken, of andere uitsteekvormpjes om er bloemetjes van te maken.  
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Bananen raceauto  

Knutseltijd: Simpel en snel 

Benodigdheden 
 4 plakjes komkommer 
 1 kinderbanaan 
 4 cocktailprikkers 
 1 radijs 

 

Beschrijving 
1. Snijd de komkommer in 4 plakjes, prik de cocktailprikkers in de 
zijkant van de banaan twee aan de voorkant en twee aan de achterkant 
2. Prik de vier plakjes komkommer aan de ongeschilde banaan. 
3. Maak met een klein lepeltje een gaatje in de banaan. Leg hierin de 
radijs als racer of prik deze vast met een cocktailprikker.  
 
Tip! In plaats van een radijs zou je ook mini of cherrytomaatjes kunnen gebruiken en deze vast zetten 
met een extra cocktailprikker. 
 

Bob de Bouwer traktatie 

Knutseltijd: Simpel en snel 

Benodigdheden 
 Mandarijn of ander fruit met schil 
 Gekleurd Crêpepapier 
 Lintjes 
 Leuk plaatje van Bob de Bouwer (of iets anders)  
 Perforator  

 

Beschrijving 
1. Pak een mandarijn in met crêpepapier, bind het vast met een 
mooi lintje.  
2. Zoek op internet een plaatje van iets wat uw kind leuk vindt, bijvoorbeeld Bob de Bouwer.  
3. Schrijf boven het plaatje de naam van uw kind en de leeftijd en print deze uit. Maak 1 gaatje in het 
plaatje en bevestig dit met het lintje aan de mandarijn. 
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Gezonde hartjes 

Knutseltijd: Simpel en snel 

Benodigdheden 
 1 Watermeloen 
 Deegvormpjes 
 Satéprikkers 
 Sinaasappels 

 

Beschrijving 
1. Snijd dikke plakken van een watermeloen. Steek er met de deegvormpjes hartjes uit. 
2. Steek de satéprikker schuin door het hart. Snijd plakken van de sinaasappel en ze snijd vervolgens 
door de helft. 
3. Prik de ene helft aan de onderkant van de pijl. Snijd de andere helft in vier kleine stukjes en prik 
deze aan de bovenkant van de pijl. Leg de hartjes op een mooie schaal. 

 

Patatje mango 

Knutseltijd: Simpel en snel 

Benodigdheden 
 Mango 
 Patatbakjes 
 Plastic folie 

 

Beschrijving 
1. Snijd een mango in reepjes en doe het in een patatbakje. Doe 
per bankje 100 gram mango. 
2. Verpak het in plastic folie als je het meegeeft naar school. Een papieren zak eromheen en een 
ruiten servetje maken het helemaal af! 
  
Tip! Plastic patatbakjes worden verkocht bij kookwinkels en Xenos. Maar je kunt natuurlijk ook een 
bakje vragen bij de friettent op de hoek. Je zou ook ander fruit zoals ananas kunnen gebruiken. 

 

Fruitcups 

Knutseltijd: Simpel en snel 

Benodigdheden  
 Stevige cupcake vormpjes 
 Fruit dat je lekker vind 
 Kleine vorkjes 

 

Beschrijving 
1. Was het fruit. 
2. Snij het fruit in kleine stukjes en maak er een 
fruitsalade van. 
3. Doe het fruit in de cupcake vormpjes 
4. Serveer de cups op een mooi bord of mooie 
schaal en doe er een klein vorkje bij. 
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Regenboogfruit 

Knutseltijd: Simpel en snel 

Benodigdheden 
 Fruit in allerlei kleuren (zelf kiezen) 125 gram per beker 
 Citroensap 
 Doorzichtige bekertjes 
 Cellofaan 
 Lint 
 Lepel/ vorkjes 

 

Beschrijving  
1. Snijd al het fruit in stukjes. Zorg ervoor dat je de verschillende kleuren apart houdt. Voeg 
citroensap toe om bruinkleuring te voorkomen.  
2. Stapel het fruit in laagjes in de beker voor het regenboogeffect. Doe niet meer dan 125 gram fruit 
per beker. Doe wat cellofaan om de beker en bind dit vast met een lint. Maak er een leuk lepeltje/ 
vorkje aan vast.  
 

Groentecups  

Knutseltijd: Simpel en snel 

Benodigdheden  
 Tomaatjes 
 Worteltjes 
 Evt. andere groenten die je lekker vindt 
 Cupcake vormpjes 

 

Beschrijving 
1. Vul de cupcake vormpjes met de groenten. 
2. Zet ze op een mooi dienblad of op een cupcake houder. 
 

 

Druivenrups  

Knutseltijd: Simpel en snel 

Benodigdheden  
 Druiven 
 Satéprikkers 
 wiebeloogjes 

 

Beschrijving 
1. Was en pluk de druiven 
2. Rijg de druiven aan de sateprikkers 
3. plak de wiebeloogjes op de voorkant van de rups. 
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Regenboogfruit op een stokje 

Knutseltijd: Simpel en snel 

Benodigdheden  
 Fruit in verschillende kleuren 
 Satéprikkers  

 

Beschrijving 
1. Was en snij het fruit. 
2. Rijg het fruit volgens de kleuren van de regenboog. 
3. Serveer ze op een mooie schaal.  

 

 

Knapzak 

Knutseltijd: Simpel en snel 

Benodigdheden  
 Doosje rozijnen 
 Zakdoek of servet 
 Elastiekje 
 Zoethoutstokje 

 

Beschrijving 
1. Stop het doosje rozijnen in de zakdoek en bind 
deze dicht met het elastiekje. Steek het stokje door 
het elastiekje. Je knapzak is nu klaar om op avontuur 
te gaan.  
 
Tip! Voeg een briefje toe met daarop de naam en de leeftijd van de jarige.  
 
 

Halloween mandarijntjes  

Knutseltijd: Simpel en snel 

Benodigdheden  
 Mandarijntjes 
 Watervaste stift 

 

Beschrijving 
1. Teken met de stift halloween gezichtjes op 
de mandarijnen.  
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Watermeloen lolly’s 

Knutseltijd: Simpel en snel 

Benodigdheden  
 Grote watermeloen 
 IJsstokjes 

 

Beschrijving 
1. Snij de meloen in schijven en snij er driehoekjes uit.  
2. Maar met een mesje een sneetje in de schil van de meloen. 
3. Steek een ijsstokje in het sneetje en je watermeloen ijsje is 
klaar! 
 
 
 
 

Nemovisjes van mandarijnen 

Knutseltijd: Best wel snel 

Benodigdheden 
 Oranje papier 
 Plakband 
 Mandarijnen 
 Viltstift 

 

Beschrijving 
1. 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.  
2. Serveer de visjes op een zilverkleurig blad, met doorzichtige folie.  

 

Meloenenboot 

Knutseltijd: Best wel snel 

Benodigdheden voor 8-10 stuks 
 Gekleurd papier 
 Plakband 
 Satéstokje 
 1 Meloen 
 Naar eigen smaak: druiven, kersen aardbeien en kiwi 

 

Beschrijving 
1. Knip van leuk gekleurd papier een driehoek, zodat het op het 
zeil van een boot lijkt. Plak dit met een plakbandje vast aan het satéstokje en schrijf de naam van een 
kind erop.  
2. Snijd de meloen in schijfjes van 5 cm, zodat het op een onderstel van een zeilboot gaat lijken. Hol 
het middengedeelte wat uit.  
3. Prik het zeil in het midden van het bootje. Vul de boot met fruit naar keuze.  
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Meneertje mandarijn 
Knutseltijd: Best wel snel 

Benodigdheden 
 Gekleurd papier 
 Lijm 
 Mandarijnen 
 Cocktailprikkers  
 Druif 
 Pen of viltstift  

 

Beschrijving 
1. Knip voetjes uit het gekleurde papier (1 geheel). Plak de 
voetjes op de onderkant van de mandarijn.  
2. Knip vervolgens uit het gekleurde papier een strookje als 
spandoek. Schrijf hierop een leuke tekst en prik deze met twee cocktailprikkers aan de bovenkant in 
de mandarijn.  
3. Knip ook uit ander gekleurd papier een strookje die je als petklep kan gebruiken.  
4. Prik vervolgens aan hetzelfde prikkertje de petklep en de druif.  
5. Teken als laatste met een pen of viltstift een gezichtje op de voorkant van de mandarijn. Eventueel 
kunnen hier de plakoogjes voor worden gebruikt.  
 
Tip! In plaats van een hoedje van een dropveter met een spekje kan er ook een hoedje van papier en 
een druif worden gemaakt. Steek dit met een cocktailprikker in de mandarijn.  
Natuurlijk kunnen kiwi’s, appels of nectarines ook worden gebruikt voor deze traktatie.  

 

Fruitlolly 

Knutseltijd: Best wel snel 

Benodigdheden 
 Appels 
 Satéprikkers 
 Aardbeien  
 Cocktailprikkers 
 Blanke en blauwe rozijntjes of krenten 
 Aardappel 
 Gekleurde servetten 

 

Beschrijving 
1. Snijd de appel in dikke plakken en boor het klokhuis er uit. Prik 
hierin een satéprikker tot aan het gaatje.  
2. Leg een aardbei in het gat en prik de satéprikker door. Steek boven op de appel cocktailprikkers 
met blanke en blauwe rozijntjes of krenten 
3. Zet de satéprikkers in een halve aardappel. Leg deze op een gekleurd servet.  
 
Tip! Je zou ook een halve meloen kunnen nemen, deze inwikkelen in aluminiumfolie en daar alle 
fruitlolly’s in steken.  
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Halloweenspies 

Knutseltijd: Best wel snel 

Benodigdheden  
 Druiven 
 Ronde worteltjes of cherrytomaatjes 
 Saté prikkers 

 

Beschrijving 
1. Was de groenten en het fruit. 
2. Snij met een schilmesje gezichtjes uit de tomaatjes of 
worteltjes. 
3. Rijg de druiven en je Halloween gezichtjes op de saté 
prikker. 
Tip: 
1.Wil je het nog griezeliger? Je kunt ook meerdere gezichtjes op het stokje rijgen! 

 

Aardbei banaan slang 

Knutseltijd: Best wel snel 

Benodigdheden  
 Bananen 
 Aardbeien 
 Saté prikkers 
 Cocktailprikkers 

 

Beschrijving 
1. Was en snij het fruit in schijfjes. 
2. Rijg steeds een schijfje banaan en een 
schijfje aardbei op de prikker. Eindig steeds 
met een hele aardbei, dat is de kop van de 
slang.  
3. Snij kleine stukjes uit de banaan,  dit 
worden de ogen. Steek ze met een cocktailprikker in het hoofd van de slang.  
4. Serveer ze op een mooie schaal. 
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Fruitige vissen 

Knutseltijd:Best wel snel 

Benodigdheden 
 Mandarijnen 
 Wit papier 
 Zwarte stift 
 Schaar 
 Nietapparaat 
 Oranje papier 

 

 

Beschrijving 
1. Knip aan de boven en de onderkant van de strook een staart. 
2. Leg de mandarijn ongeveer in het midden van de strook en vouw de bovenkant over de mandarijn. 
3. Niet aan de 2 stroken op elkaar, zodat de mandarijn erin past. 
4. Knip uit het witte papier 2 rondjes en teken er 2 zwarte stipjes in. Dit zijn de ogen. 
5. Plak de ogen op de voorkant van de vis. 
6. Knip een klein ovaaltje uit gekleurd papier. Vouw het ovaaltje dubbel zodat je een mondje krijgt en 
plak het mondje onder de ogen.  

 

Groente sticks met hummus dip 

Knutseltijd: Best wel snel 

Benodigdheden  
 Paprika 
 Wortel 
 Komkommer 
 Bleekselderij 
 Kleine plastic bekertjes 
 Hummus 

 

Beschrijving 
1. Schep in alle bekertjes een lepeltje hummus. 
2. Snij de groenten in sticks. 
3. Steek de sticks in het bekertje. 
4. Serveer je groente sticks op een mooi dienblad. 
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Fruit figuurtjes op een stokje 

Knutseltijd: Best wel snel 

Benodigdheden  
 Fruit in verschillende kleuren 
 Koekvormpjes in verschillende figuren 
 Satéprikkers  

 

Beschrijving 
1. Was het fruit. 
2. Snij dikke schijven van het fruit waar je figuurtjes van 
wil maken. 
3. Druk je koekvormpje door de schijven fruit totdat je 
er genoeg hebt. * 
4. Was en snij het overige fruit. 
5. Rijg het fruit en de fruit figuurtjes op de saté prikker.  
6. Doe een beetje citroensap op het fruit zodat het niet snel verkleurt.  
7. Serveer je traktatie op een mooi bord of een mooie schaal.  
 
Tip: 
1. Gebruik voor de figuurtjes stevig fruit, zoals meloen, ananas of groente zoals komkommer.  
2. Zo steek je de figuurtjes uit: 
 

* 
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Pimp je fruit! 

Knutseltijd: Best wel snel 

Benodigdheden  
 Appels 
 Versiering die je mooi vind 

 

Beschrijving 
Pimp je fruit! 
 Prik er bij voorbeeld een mooie kant en klare prikker in, 

of knutsel zelf een mooie prikker.  
 Wat dacht je van en mooie strik?  
 Maak er een gezichtje op met wiebeloogjes. 
 Of tatoeëer je banaan! 
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Banaan met foto 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden  
 Geel papier of karton van ca. 8 x 15 cm 
 1 fotootje voor elke banaan  
 Zwarte stift 
 Plakband  
 Schaar 
 Kinderbananen  

 

Beschrijving 
1. Maak een sjabloon voor de armen en benen van papier. Neem ze over op geel papier of karton en 
knip ze uit. 
2. Neem een foto van het kind en kopieer deze op wit papier.  
3. Knip het hoofd in een rondje uit. 
4. Plak het hoofd met een stukje plakband of dubbelzijdig tape op de banaan. 
5. Plak de armen en benen met plakband achter op de banaan. 
Tip! Een klassenfoto is heel handig om deze traktatie voor alle kinderen te maken. Maak een 
fotokopie en knip ieder 'hoofd' eruit.  

 

Bananenzon 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden 
 Ronde mand/ schaal met een opstaande rand van ca. 

10 cm 
 (Keukenrol)  
 Bol/ bakje met een kleinere diameter dan de mand 
 Schijfjes van 1 sinaasappel 
 Kinderbananen 
 Zilver- of aluminiumfolie 
 Viltstift of potlood 

 

Beschrijving 
1. Zet de mand klaar. Leg eventueel wat velletjes keukenrol 
op de bodem.  
2. Vouw zilverfolie om de bodem en de rand van de bol/ het 
plastic bakje. Leg deze ondersteboven in het midden van de mand.  
3. Plaats de sinaasappelschijfjes op het zilverfolie in de vorm van een gezichtje.  
4. Halveer alle bananen en bedek alle snijvlakken royaal met stukjes zilverfolie.  
5. Teken op alle bananen vrolijke gezichten met een viltstift of dik potlood, zodanig dat de punten 
van de bananen omhoog staan.  
6.Rangschik alle bananenhoofdjes zij aan zij met het gezicht naar voren en de kromming tegen de 
rand van de mand.  
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Bloemen 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden  
 Appels 
 Huishoudfolie 
 Vouwkarton/ verschillende kleuren papier 
 Satéprikkers 
 Cocktailprikkers 
 Plakband  
 Groen crêpepapier 
 Aardbeien  
 Cadeaulint 

 

Beschrijving 
1. Halveer de appels en verwijder de klokhuizen. Verpak ze in huishoudfolie.  
2. Knip papierbloemen in verschillende kleuren en vormen. Knip ook blaadjes van eventueel groen 
papier voor bij de bloemen.  
3. Rol groen crêpepapier om de satéprikker heen en plak dit vast met plakband.  
4. Bevestig de bloem aan de bovenkant van de satéprikker met een stukje plakband, zodat de bloem 
blijft zitten.  
5. Maak de blaadjes vast aan de satéprikker met plakband 
4. Steek de prikker in de appel en vouw een stuk crêpepapier om de appel. Strik hier omheen een 
stuk cadeaulint.  
5. Prik in het midden van de bloem een kleine cocktailprikker en prik aan iedere kant er een aardbei 
bovenop als bloemhart.  

 

Chineesje 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden 
 Wc-rol 
 Vouwpapier 
 Lijm  
 Beker  
 Potloot  
 Appel  
 Zwart wol 

 

Beschrijving 
1. Halveer de wc-rol en beplak deze met vouwpapier. Zet de appel 
erop zodat deze stevig staat.  
2. Teken met een potloot en een beker of een ander rond voorwerp een rondje op gekleurd papier. 
3. Knip de rondjes uit en knip ze aan één kant in tot het midden, zodat je er een hoedje van kan 
maken en zet deze dan bovenop de appel  en maak er aan gaatje in zodat  dit door het steeltje van 
de appel past.  
4. Teken met een stift met eetbare inkt een chinees gezichtje op de appel. 
5. Neem 3 stukjes wol en vlecht deze, plak deze boven op het hoedje. 
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Fruit pauw  

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden  
 Druiven 
 Ananas 
 Een meloen 
 Een peer 
 Reepjes paprika 
 Saté prikkers 
 Cocktailprikkers 
 2 rozijntjes 
 Papier voor de muts. 

 

Beschrijving 
1. Snij een schijfje van de onderkant van de meloen af, zodat hij stevig blijft staan.  
2. Steek met de cocktailprikkers de rozijnen op de peer, nu heb je de ogen. Steek met de 
cocktailprikker een stukje ananas en een stukje paprika in de vorm van een snavel. Nu heb je het 
hoofd van de pauw. 
3. Prik het hoofd in het midden en een beetje aan de voorkant van de meloen.   
4. Rijg de ananas en de druiven op de satéprikkers. 
5. Steek de onderkant van de satéprikkers in de meloen. Nu heeft je pauw veren.  
6. Steek de stukjes paprika met de cocktailprikkers in de meloen, naast het hoofd van je pauw. Nu 
heeft je pauw ook vleugels. 
7. Leg nog wat stukjes paprika neer als voeten. 
8. Vouw een verjaardagsmuts voor je pauw en zet ‘m op zijn hoofd. 
 

Toeter 
Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 
 Keukenrol 
 Vloeipapier / Inpakpapier 
 Plakfiguurtjes/ stickers 
 Kinderbananen 

 

Beschrijving 
1. Neem een keukenrol en doe aan de bovenkant van de rol tot ongeveer 5 cm wat lijm. Pak een 
vloeipapiertje en leg het geheel op de bovenkant, vouw de rest op de lijm en laat het even drogen.  
Zorg dat het papiertje niet te strak zit. Als het vloeipapiertje niet kan trillen, doet de toeter het niet. 
2. Rol het inpakpapier om de keukenrol en versier de rol met leuke plakfiguurtjes of stickers. Doe de 
banaan in de toeter.  
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Toffeedoos 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden 
 Rozijnendoosje 
 Cadeaupapier + plakband 
 Cadeaulint 
 Schoenendoos 

 

Beschrijving 
1. Pak het rozijnendoosje als een toffee in 
cadeaupapier in. Zet de naad met plakband vast en knoop om de eindjes cadeaulint. Krul het lint. 
2. Verpak de schoenendoos in cadeaupapier. Maak op de hoeken van de doos een lint vast en krul 
deze om. Doe de toffeetjes in de schoenendoos.  

 

Verrekijker 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt  

Benodigdheden 
 2 wc-rolletjes 
 Doosjes rozijnen 
 Verschillende kleuren striklint 

 

Beschrijving 
1. Beplak de wc-rolletjes met gekleurd papier. Plak 1 doosje rozijntjes (ingepakt) tussen de wc-
rolletjes. 
2. Maak van het gekleurde striklint een hengsel. Plak dit vast met plakband aan de binnenkant van de 
wc-rolletjes. Versier het eventueel meer met het striklint.  
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Toverstaf 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden 
 Dik papier 
 Karton 
 Schaar 
 Doosje rozijnen 
 Plakband  
 Potloden 
 Nietmachine 
 Stickers / glitter 

 

Beschrijving 
1. Teken de mal van de ster op dik papier. Trek deze over op karton, en knip deze uit. 
2. Voor deze traktatie heb je telkens 2 sterren per toverstaf nodig. Plak een doosje rozijnen vast aan 
het potlood. Doe het potlood tussen de twee sterren en niet de sterren aan elkaar vast. 
3. Plak de sterretjes op de plaatsen waar de nietjes zitten.  
 

Jungle druiven 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden 
 Stevig gekleurd papier 
 Schaar 
 Nietmachine 
 Stiften 
 Plakband 
 Leuke bekertjes 
 Liniaal  
 Pritt stift 
 Druiven of ander fruit 

 

Beschrijving 
1. Niet de 2 stroken dwars op elkaar en vouw een muizentrappetje. Dit wordt de nek van je dier. 
Onderaan doe je weer een nietje. 
2. Teken of print een dierenkop op het gekleurde papier. Teken of plak de oren, ogen neus etc. 
3. Knip je kop uit en plak hem met pritt stift op de bovenkant van de muizentrap (de nek) 
4. Plak de onderkant van de muizentrap boven aan de binnenkant van je bekertje.  
5. Vul je bekertje met fruit. Doe niet meer dan 100 gram per bekertje.  
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Bert & Ernie 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden Bert 
 Kinderbananen 
 Zwarte stift 
 Wit papier 
 Rood papier 
 Verschillende kleuren striklint 
 Prittstift 

 

Beschrijving Bert 
1. Knip uit het witte papier genoeg ogen. Teken er met de zwarte stift een zwart rondje op.  
2. Knip uit het rode papier genoeg neuzen. 
3. Plak de ogen en de neuzen op de banaan. 
4. Teken met de zwarte stift de haren, de wenkbrauw en de mond van Bert. 
Tip: Bananen krijgen snel bruine plekjes als je er te hard op drukt. Knijp dus niet te hard in de banaan 
als je er op tekent of plakt. Neem Bert voorzichtig mee naar school. 
 

Benodigdheden Ernie 
 Mandarijnen of minneola’s 
 Dropveters  
 Stukjes ijzerdraad 
 Wit papier 
 Rood papier 

 

Beschrijving Ernie 
1. Knip uit het witte papier genoeg ogen. Teken er met de zwarte stift een zwart rondje op.  
2. Knip uit het rode papier genoeg neuzen. 
3. Plak de ogen en de neuzen op de mandarijn of minneola. 
4. Teken met de zwarte stift de mond van Bert.  
5. Knip de dropveter in kleine stukjes van ongeveer 1,5 cm.  
6. Knip voor elke Ernie een stukje ijzerdraad af van ongeveer 4 á 5 centimeter. 
7. Rijg op elk ijzerdraadje een paar stukjes dropveter. 
8. Buig het ijzerdraadje een beetje en steek allebei de uiteinden in de mandarijn of minneola.  
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Struisvogel 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden  
 2 kleuren druiven 
 Gekleurd papier 
 Satéprikkers 
 Wit papier 
 Zwarte stift 
 Prittstift 
 Lijm 
 Schaar 
 Plakband 
 Veertjes 

 

Beschrijving 
1. Rijg een satéprikker vol met druiven. Laat aan de boven en onderkant een 
stukje vrij. 
2. Knip uit het gekleurde papier een rondje en een ovaal. Het rondje wordt de kop en het ovaal wordt 
de snavel. 
3. Knip 2 kleine rondjes uit het witte papier. Teken in het midden een zwarte stip. Dit worden de 
oogjes. 
4. Vouw de ovaal dubbel tot een snavel plak met pritt de onderkant van de snavel op de kop. 
5. Plak de oogjes boven de snavel.  
6. Plak de achterkant van de kop met plakband aan het stokje. 
7. Plak de veren met een stukje met plakband aan de achterkant van de kop. 

Bloemen prikker 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden  
 Fruit dat je lekker vindt 
 Saté prikkers 
 Gekleurd papier 

 

Beschrijving 
1. Teken of print genoeg bloemen en blaadjes op het 
gekleurde papier.  
2. Knip de bloemen en de blaadjes netjes uit en rijg ze op de 
saté prikkers. 
3. Was en snij het fruit en rijg het op de prikker boven de 
bloem.   
 

2. 
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Smulacrobaatje 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden 
 Knipbladen acrobaatje op stevig papier 
 Satéprikkers 
 Mandarijnen 
 Kleurpotloden of stiften 
 Prikmatje 
 Schaar 

 

Beschrijving 
1. Kleur je acrobaatje aan beide kanten mooi in. 
2. Knip je acrobaatje netjes uit. 
3. Vouw je acrobaat dubbel bij de vouwlijn en plak hem netjes vast met pritt.    
3. Leg je acrobaatje op het prikmatje en prik voorzichtig 2 gaatjes in de handen. 
4. Schuif de satéprikker door de gaatjes. 
5. Prik aan beide kanten van de satéprikker een mandarijn. 
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Watermeloen taart 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden  
 Grote watermeloen 
 Ander fruit om te versieren 
 Evt. cocktailprikkers 

 

Beschrijving 
1. Snij de meloen in dikke schijven en snij de schil er vanaf. 
2. Snij de schijf in ‘taartpunten’ 
3. Leg de taartpunten in een rondje op een bord. 
4. Versier de taartpunten met het andere fruit, dit kun je 
erop leggen of vastprikken met een cocktailprikker. Nu lijkt 
het net een echte taart! 
 
 

Smoothie op een stokje 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden  
 Fruit dat je lekker vindt 
 Blender / keukenmachine 
 IJstokjes en plastic bekertjes of waterijsjes-maker 

 

Beschrijving 
1. Pureer het fruit in de blender of in de keukenmachine. Je kunt 
ook meerdere fruitsoorten bij elkaar gooien.  
2. Giet de smoothie in een bekertje en zet er een ijsstokje in. Of 
doe het in de waterijsjes-maker. 
3. Laat de ijsjes minimaal 4 uur in de vriezer staan.  
 
Tip: 
1. Banaan maakt je ijsje lekker zoet. Het zorgt er ook voor dat 
je smoothie wat dikker wordt, zodat je stokje rechtop blijft 
staan.  
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Fris fruit op een stokje 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden  
 Fruit dat je lekker vindt 
 IJstokjes en plastic bekertjes of waterijsjes-

maker 
 Water of lichte siroop 

 

Beschrijving 
1. Was het fruit. 
2. Snij het fruit in kleine stukjes en maak er een 
fruitsalade van. 
3. Doe het fruit met een beetje water of lichte siroop in 
het bekertje en  zet er een ijsstokje recht op in. Of doe het in de waterijsjes-maker 
4. Laat de ijsjes minimaal 4 uur in de vriezer staan.  
 

Fruitvlinder 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden  
 Kleine druk en sluitzakjes of ziplock 

zakjes 
 Grote knijpers 
 Stiften en papier of wiebeloogjes 
 IJzerdraad met haartjes 
 Lijm 

 

Beschrijving 
1. Gebruik de stiften om ogen op het papier 
te tekenen.  
2. Knip de ogen uit en plak ze op de knijper. 
3. Was het fruit. 
4. Doe het zakje halfvol met druiven. Zorg dat de meeste lucht uit het zakje is en doe het zakje dicht.  
5. Schuif de ene helft van de druiven een beetje naar links, en de andere helft naar rechts. In het 
midden zitten nu geen druiven. Knijp de knijper in het midden van het zakje, zodat je aan elke kant 
een vleugel krijgt. 
6. Buig het ijzerdraad met haartjes in de vorm van voelsprieten, en knijp de voelsprieten tussen de 
knijper en het zakje. Klaar is je vlinder! 
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Snorren smoothie 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden voor 8 a 10 smoothies  
 Blender 
 200 ml yoghurt 
 600 ml sinaasappelsap 
 1,5 banaan 
 200 gram mango 
 Doorzichtige bekertjes 
 Rietjes 
 Uitgeprinte snorren 
 Schaar 

 

Beschrijving 
1. Knip de snorren uit. 
2. Knip of prik in het midden van de snor een klein gaatje. 
3. Rijg de snorren op de rietjes. Let op dat je de snorren op het rietje 
plaatst dat het net lijkt of iemand een snor heeft als hij/zij drinkt.  
4. Snij het fruit in stukjes en doe het in de blender. 
5. Giet de yoghurt en het sinaasappelsap erbij. 
6. Zet de blender aan en mix de ingrediënten tot een smoothie. 
7. Schenk de smoothie in de bekertjes en zet het rietje erin.  
8. Zet je smoothies op een mooi dienblad.  
 
Tip:  
Schenk de smoothie pas op school in de bekertjes.  
 
 



   

 26 

Liefdesdrank 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Benodigdheden voor 8 a 10 smoothies  
 Blender 
 200 ml yoghurt 
 600 ml sinaasappelsap 
 1,5 banaan 
 250 gram aardbeien 
 Doorzichtige bekertjes 
 Rietjes 
 Uitgeprinte mondjes 
 Schaar 

 

Beschrijving 
1. Knip de mondjes uit. 
2. Knip of prik in het midden van het mondje een klein 
gaatje. 
3. Rijg de mondjes op de rietjes. Let op dat je de mondjes op het rietje plaatst dat het net lijkt of 
iemand een hele grote mond heeft als hij/zij drinkt.  
4. Snij het fruit in stukjes en doe het in de blender. 
5. Giet de yoghurt en het sinaasappelsap erbij. 
6. Zet de blender aan en mix de ingrediënten tot een smoothie. 
7. Schenk de smoothie in de bekertjes en zet het rietje erin.  
8. Zet je smoothies op een mooi dienblad.  
 
Tip:  
Schenk de smoothie pas op school in de bekertjes.  
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Hartige traktaties 



   

 28 

Eetbaar vuurwerk 

Knutseltijd: Simpel en snel 

Energiewaarde per stuk: 20 Kcal 

Benodigdheden 
 Paprika of komkommer 
 (Vega) snackworstjes 
 Rietjes 

  

Beschrijving 
1. Snijd van een paprika of komkommer driehoekjes.  
2. Prik het worstje samen met de paprika of komkommer op een rietje.  

 

Angry Birds met katapult 

Knutseltijd: Simpel en snel 

Energiewaarde per stuk: 70 Kcal 

Benodigdheden: 
 Mini soepstengetjes (dipstokjes van de Hema) 
 Stukje touw of wol 
 Mini Babybel 
 Wiebeloogjes 
 Geel papier 
 Merkstift 

 

Beschrijving: 
1.Maak de katapult door een stukje wol of touw aan twee 
dipstokjes te knopen. 
2.Maak de Angry Bird door op mini babybel  de 
wiebeloogjes en het driehoekje van geel papier te 
plakken. 
3.Maak van zwart papier twee boze wenkbrauwen en plak deze op de Babybel.  

 

Hartige takkenbos  

Knutseltijd: Simpel en snel 

Energiewaarde per stuk: 20 Kcal 

 

Benodigdheden 
 Dikke worteltjes 
 Sprieten bieslook of 1 prei 

 

Beschrijving 
1. Neem dikke wortels, verwijder de uiteinden, 
schraap ze en snij elke wortel in repen van 3-4 mm.  
2. Bind een aantal van deze repen tot een takkenbos en maak ze vast met een spriet bieslook of een 
reepje prei. 
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Luchtballon  

Knutseltijd: Simpel en snel 

Energiewaarde per stuk: 40 Kcal 

Benodigdheden 
 Ballon 
 Rietjes 
 Bekertje 
 Plakband  
 Zoute stengels 

 

Beschrijving 
1. Blaas de ballon op. Plak rietjes op het bekertje en aan de andere 
kant aan de ballon.  
2. Doe hier de zoute stengels in.  
 
Tip! Je zou er ook een handje zoute popcorn in kunnen doen.  

 

Paddenstoelenbos 

Knutseltijd: Simpel en snel 

Energiewaarde per stuk: 30 Kcal 

Benodigdheden  
 Stuk 20+ kaas 
 Radijs 
 Cocktailprikker 
 Sla of peterselie 

 

Beschrijving 
1. Snijd het stuk kaas in kleine blokjes, dit is de steel van je 
paddenstoel. 
2. Snijd de radijs door midden, dit is het dat en zet deze vast op het blokje kaas met behulp van een 
cocktailprikker. 
3. Doe wat sla of peterselie op een schaal en zet de paddenstoeltjes daartussen.  
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Voetbal 

Knutseltijd: Simpel en snel 

Energiewaarde per stuk: 25 Kcal 

Benodigdheden 
 Dropmatjes of zwart eetpapier 
 Poedersuiker 
 Water 
 Kwastje 
 Rijstwafels  
 Groen papier 

 

Beschrijving 
1. Knip zeskantjes uit de dropmatjes of uit eetpapier. 
2. Doe een beetje poedersuiker in een bakje en doe er een paar druppels water doorheen terwijl je 
roert. Je hebt nu glazuur gemaakt. 
3. Smeer met het kwastje een beetje glazuur op de plaatsen waar de zeskantjes moeten komen. 
Leg de zeskantjes op het glazuur en druk ze aan.  
4. Bekleed een schaal met groen papier of en leg de voetballen daarop, nu is het net een echt 
voetbalveld! 

 

Bootje van komkommer 

Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 20 Kcal 

Benodigdheden 
 Komkommer 
 Zoute stengel 
 Papier 
 Radijsjes of tomaten 
 (Cocktailprikker) 

 

Beschrijving 
1. Snijd een deel van de komkommer af en snijd dat 
door midden.  
2. Doe aan de zoute stengel een papiertje als zeil.  
3. Zet de zoute stengel in het midden van de komkommer.  
4. Snijd de radijs/ tomaat door midden en zet deze aan weerszijden van de mast neer. Maak deze 
eventueel vast met een cocktailprikker.  
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Egeltjes 

Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 60 Kcal 

Benodigdheden 
 Bruin of geel karton 
 Schaar en een kartelschaar 
 Nietjes 
 Pepsels 
 Doosjes rozijnen 

 

Beschrijving 
1. Knip tweemaal het lijfje van een egeltje uit en knip de rug met een kartelschaar.  
2. Knip 1 keer de kop uit en teken de neus en de ogen erop.  
3. Vouw van de onderkant van het lijfje een randje om, zodat de onderkant gesloten is. Zet het 
hoofdje vast aan het lijf door het tussen de lijfjes te nieten.  
4. Niet de achterkant vast. Vul het egeltje met pepsels en plak het op een doosje rozijntjes.  

 

 

Hondjes  
Benodigdheden 

Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 40 Kcal 
 Gekleurd papier 
 Wc-rolletje 
 2 ballonnen 
 Zoute stengels 

 

Beschrijving 
1. Neem een wc-rol en lijm daar een stuk papier omheen. Neem een stukje 
toiletpapier en maak daar een propje van. Doe dit aan de onderkant van de wc-rol, dit is de bodem.  
2. Knip of kerf 2 gleufjes aan de bovenkant. Hang hier de ballonnen in, dit zijn de oren.  
3. Teken met een zwart viltstift een hondensnuit. Gebruik verschillende kleuren papier en ballonnen.  
4. Vul dit met zoute stengels.  
 
Tip! Met wat extra gekleurd papier maakt u eenvoudig een vlinder: laat de ballonnen weg en plak 
vleugels aan de zijkant van de wc-rol.  
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Komkommerbekertje 
Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 65 Kcal 

Benodigdheden voor 10 stuks 
 2 komkommers 
 10 eetlepels magere kwark 
 Zout 
 4 eetlepels citroensap 
 Soepstengels 

 

Beschrijving 
1. Was de komkommers en droog ze af. Snijd de komkommer in 5 gelijke stukken. Verwijder met een 
lepeltje voorzichtig de zaadjes zodat er alleen nog een bodem overblijft. 
2. Breng de kwark op smaak met zout en citroensap.  
3. Vul de komkommerbekertjes met de kwarkvulling. Steek in elk bekertje een halve soepstengel. 

 

Mickey Mouse 

Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 60 Kcal 

Benodigdheden 
 Zwart karton 
 Nietmachine 
 Koffiefilter 
 Zwarte en rode watervaste stift 
 Handje popcorn 

 

Beschrijving 
1. Teken de oren van Mickey Mouse op zwart karton en knip deze uit. Niet deze vorm vast aan het 
voorste deel van de koffiefilter.  
2. Teken het gezicht van Mickey Mouse en vul de filter met een handje popcorn.  
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Schaapje 

Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 30 Kcal 

Benodigdheden 
 Stevig papier 
 1 velletje eetpapier 
 Poedersuiker 
 Water 
 Kwastje 
 1 rijstwafel 
 Zwarte voedselkleurstof 
 Cocktailprikker 
 

Beschrijving 
1. Teken pootjes, hoofd en staart op het stevige papier en knip ze uit, dit wordt je mal. Leg de mal op 
het eetpapier en knip ze rondom uit. 
2. Doe een beetje poedersuiker in een bakje en doe er een paar druppels water doorheen terwijl je 
roert. Je hebt nu glazuur gemaakt. 
3. Smeer met het kwastje wat glazuur op de rijstwafel op de plekken waar de pootjes, de snuit en de 
staart moeten komen.  
4. Als je alle rijstwafels hebt beplakt doe je een klein beetje zwarte voedselkleurstof bij de rest van 
het glazuur. Doop de cocktailprikker in het glazuur en maak teken hiermee de ogen en de snuit op 
het hoofdje. 

 

Soepstengels 

Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 30 Kcal 

Benodigdheden voor 25 stengels 

 200 ml lauw water 
 4 eetlepels olijfolie 
 1 theelepel suiker 
 1 theelepel zout 
 330 gram volkorenbloem 
 1 ½ theelepel gedroogde gist 
 1 ei, losgeklopt 
 Zaden en kruiden (sesamzaad, maanzaad, zonnebloempitten, anijszaad etc.)  

 

Beschrijving 
1. Doe het water met de olie, de suiker en het zout in een grote kom. Doe de bloem er bovenop en 
maak een kuiltje waar je de gist in doet. Kneed het deeg ongeveer 10 minuten tot het stevig, maar 
soepel aanvoelt. Als het deeg te vochtig is (aan je handen plakt) doe je er wat meel bij. 
2. Dek de kom af met een vochtige theedoek en laat het deeg een uur rijzen op een warme plek. 
Verwarm de oven voor op 200°C.  
3. Kneed het deeg na het rijzen even door en rol het uit tot een lap van een centimeter dik. Snijd er 
lange repen af. Rol ze nog wat met je handen, zodat ze wat ronder worden van vorm. 
4. Leg de stengels op een bakplaat met bakpapier. Bestrijk de stengels met losgeklopt ei en bestrooi 
ze met de zaadjes. 
5. Bak de soepstengels in een kwartiertje bruin.  Je kunt de stengels 5 dagen bewaren in een 
afgesloten blik. 
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Soepstengels + dipsaus 

Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 80 Kcal 

Benodigdheden  
 Soepstengels ongeveer 3 per persoon 
 Kleurige lege bakjes van bijvoorbeeld kindertoetjes  

Voor de normale dip:  
 Smeerkaasdip: 20 + smeerkaas of magere ‘light” roomkaas 

Voor de verrassingsdip 
 6 eetlepels tomatenketchup 
 2 eetlepels yoghurt 
 1 theelepel taco seasoning mix (zakje à 35 gram Casa Fiësta) 
 een paar (10) geknipte sprieten bieslook 

Voor de Italiano-dip 
 10 eetlepels yoghurtmayonaise 
 2 eetlepels geraspte magere belegen 
 20+ of 30+ kaas 
 1 eetlepel pizzakruiden 

 

Beschrijving 
Roer alles voor de dip door elkaar. Doe de dip in de bakjes. Breek op het laatste moment de 
soepstengels en zet deze in de bakjes. Zet de bakjes op een feestelijk blad en dippen maar!  

 

Waanzinnige wraps! 

Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 65 Kcal 

Benodigdheden 
 Wraps 
 Farmersalade 
 Komkommer 
 Kaasschaaf 
 Plakjes ham en kaas 
 Aluminiumfolie 
 Vrolijke prikkers 

 

Beschrijving 
1. Leg de wrap op een bord en besmeer dun met farmersalade. Haal de schil van de komkommer en 
schaaf met de kaasschaaf in de lengte langs de komkommer zodat je lange dunne plakjes krijgt. 
2. Verdeel wat plakjes komkommer over de wrap en verdeel wat ham en kaas over de wrap. 
3. Rol de wrap strak op en rol hem daarna in het aluminiumfolie en leg de wraps 2 uur in de koelkast. 
Haal de wraps uit de folie en snijdt ze in stukjes van c.a. 3 a 5 cm breed.  
4. Prik in elk stukje een vlaggetje en leg ze op een mooi bord.  
 



   

 35 

 

Krokodil met prikkertjes 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Energiewaarde per stuk: 25 Kcal 

Benodigdheden 
 Komkommer 
 Knutselpapier 
 prikkertjes 
 Voor op de prikkertjes naar eigen invulling: Komkommer, 

cherrytomaatje, radijsje, stukje wortel, plakje gekookt ei, 
druif.  
 

Beschrijving 
1. kijk ook goed naar de werktekening! 
2. Maak van de komkommer een krokodil door een stuk uit de 
voorkant te snijden als bek. 
3. Snij over de lengte van de rug van de krokodil een V-vorm.  
4. Draai die V om en maak er inkepingen in. Leg deze met de inkepingen naar boven weer terug  op 
zijn rug. 
5. Snijd van de knutselpapier  4 voetjes en leg deze naast de komkommer op de schaal. 
6. Maak daarna van knutselpapier de tanden voor de bek en twee ogen 
7. Rijg wat stukjes groenten aan de prikkertjes  en prik deze op de krokodil.  
 
Tip! Je zou ook verschillende stukjes fruit kunnen gebruiken om er een fruitige traktatie van te 
maken. Gebruik liever geen kaas of worst bij de traktatie, want dit maakt de traktatie ongezond.  
 

 

Popcorn beker mannetje 
Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Energiewaarde per stuk: 40 Kcal 
Benodigdheden 
 Plastic bekers (evt. gekleurd) 
 Karton 
 Transparante folie 
 Balletje voor het hoofd 
 Krullint 
 Zwarte stift 
 Zoute popcorn 
 Vershoudfolie 

 Ronde 
stickertjes voor 
de oogjes 

 Elastiekjes 
 Lijm  
 (Dubbelzijdige 

tape) 

 

Beschrijving 
1. Teken voetjes op het karton, zo groot dat ook de beker erop kan worden geplakt. 
2. Doe het balletje in de folie en en pak de folie aan de bovenkant bij elkaar en wikkel er krullint 
omheen, dit lijkt net haar. Plak op de folie oogjes, van de ronde stickertjes. Teken hier met een 
zwarte stift pupillen op.  
4. Doe in de beker wat popcorn en sluit de beker af met vershoudfolie door er een elastiekje omheen 
te doen, anders wordt de popcorn zacht. Bevestig het hoofdje op de folie met lijm of dubbelzijdig 
tape.  
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Traktaties met brood of koek 
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Snoephartjes  

Knutseltijd: Simpel en snel 

Energiewaarde per stuk: 40 Kcal 

Benodigdheden 
 Boterham 
 Halvarine 
 Kokosbrood 
 Stift met eetbare inkt 

 

Beschrijving 
1. Steek met een uitsteekvormpje hartjes uit een boterham. Besmeer de hartjes met halvarine.  
2. Neem kokosbrood in een effen, pastelkleurige tint en steek daar met hetzelfde stekertje hartjes 
uit. Plak het kokosbrood op de boterhammetjes. 
3. Schrijf met een stift met eetbare inkt de woorden: "leuk", "raak", "ja" en "lief" op de hartjes.  

 

Bloemenbrood 

Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 40 Kcal 

Benodigdheden 
 Bruine boterhammen 
 Halvarine 
 20+ Kaas 
 Koekvormpjes 
 Blaadje basilicum 

 

Beschrijving 
1. Besmeer een paar boterhammen met halvarine en kaas.  
2. Steek er bloemen uit met de koekvormpjes. 
3. Leg er een blaadje basilicum naast zodat het een echt bloemetje lijkt!  
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Broodjes voor ridders en prinsessen 

Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 65 Kcal 

Benodigdheden 
 Plakken verschillend gekleurd kokosbrood 
 Minibolletjes of bruide boterhammen 
 Cocktailprikker  

 

Beschrijving 
1. Neem een plak kokosbrood en snijd langs de lange zijde kantelen en 
punten uit.  
2. Vouw het beleg om het broodje zet het vast met een cocktailprikker 
Als het beleg wat stug is en steeds openvouwt kun je ze ook vastprikken met twee stukjes 
ongekookte spaghetti. 
 

Tip! In plaats van bolletjes kan er ook uit een boterham rondjes gestoken worden. 

Eierkoek met je leeftijd 

Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 65 Kcal 

Benodigdheden 
 Karton/stevig papier 
 Mini of kleine eierkoeken 
 Halvarine 
 Zakje gemalen kokos, hagelslag of gekleurde spikkels  
 Schaar 

 

Beschrijving 
1. Knip uit karton de leeftijd van het kind. Leg het karton waar het cijfer 
is uitgeknipt (de mal) over de eierkoek. Besmeer het gedeelte van de eierkoek, dat nu zichtbaar is 
met halvarine. 
2. Bestrooi het cijfer dat met halvarine op de eierkoek gesmeerd is met kokos, hagelslag of met 
gekleurde spikkels. Voor de kleinere kinderen zijn de kleine eierkoeken geschikt.  
3. Serveer op een vrolijk bord. 
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Koekiemonster  
Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 40 Kcal 

Benodigdheden 
 Blauw, wit en zwart karton 
 Schaar  
 Lijm  
 Boterhamzakje  
 Voorgesneden volkoren ontbijtkoek 
 Plakband  

 

Beschrijving 
1. Teken op het blauwe 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. 
2. Teken op het witte karton ook twee kleine cirkels aan elkaar, maar met een plakrandje aan beide 
cirkels, voor de ogen. 
3. 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.  
4. 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. 
5. De ontbijtkoek even in een boterhammenzakje inpakken en met een stukje opgerold plakband met 
plakzijde naar buiten vastplakken in de bek. 
Tip! Je zou ook voorverpakte mini ontbijtkoekjes kunnen gebruiken. 

Sushi boterhammen 

Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 30 Kcal 

Benodigdheden 
 Verse bruine boterhammen 
 Favoriet beleg, liefst smeerbaar (pindakaas, appelstroop, 

20+ smeerkaas, roomkaas light, zalmsalade etc.)  
 Snackgroente 

 

Beschrijving 
1. Verwijder de korstjes van de boterhammen. Besmeer de boterhammen met het favoriete beleg, 
bijvoorbeeld een boterham met 20+ smeerkaas met een stukjekomkommer.  

2. Rol de boterham op en snijd de rol in plakken van 1 centimeter dik. Serveer er twee op een bordje 
met stokjes erbij. 
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Lekkere leeuwen 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Energiewaarde per stuk: 75 Kcal 

Benodigdheden  
 Minikrentenbolletjes 
 Gekleurd papier 
 Stiften 
 Stukjes bruine of oranje wol 
 Pritt stift 
 Niettang 

 

Beschrijving 
1. Knip aan de onderkant van de strook 2 voeten. 
2. Leg de krentenbol bij de voeten van de leeuw en breng de bovenkant van de strook over de 
krentenbol.  
3. Houd het papier goed vast en haal de krentenbol of de mandarijn even weg. Nu kun je de strook 
vastnieten. Schuif daarna de krentenbol weer terug. 
4. Knip een leeuwenhoofd uit papier en teken of knip en plak een gezicht. 

5. Plak aan de achterkant een stukje lint of wol voor de staart. 

 

Biggetjes  

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Energiewaarde per stuk: 80 Kcal 

Benodigdheden 
 Bruine boterhammen 
 Roze kokosbrood 
 Glas 
 Halvarine 
 Mesje of schaar 
 Satéprikker 
 Hagelslag 

  

Beschrijving 
1. Neem een boterham en beleg ze met kokosbrood. Steek uit de dubbele boterham 3 cirkels met 
een glas.  
2. Besmeer de cirkels aan de bovenkant met een klein beetje halvarine. Steek nog 3 rondjes uit het 
kokosbrood en plak ze op de boterhammetjes. Snijd 6 driehoekjes en 3 hele kleine rondjes uit de 
restjes kokosbrood. Prik met een satéprikker gaatjes uit de rondjes: dit zijn de varkensneuzen.  
3. Lijm de oren en de neuzen en de ogen van hagelslag op de varkentjes met een klein beetje 
halvarine.  
4. Laat ze goed drogen voor je de varkentjes meegeeft in een trommeltje en zorg ervoor dat ze klem 
zitten in de trommel, zodat ze niet teveel schuiven onderweg. 
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Brood egeltjes 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Energiewaarde per stuk: 60 Kcal 

Benodigdheden voor 16 egeltjes 
 500 g bruinbroodmix  
 32 rozijnen 
 1 ei, losgeklopt 
 3 eetlepels halfvolle melk 
 3 eetlepels sesamzaad 

 

Beschrijving 
1. Kneed de broodmix met 300 ml water en laat het deeg een 
halfuur rijzen onder een schone theedoek. (of volgens recept op 
het pak) 
2. Verdeel het deeg in 16 bolletjes en laat deze nog 15 minuten 
rijzen onder de theedoek. Verwarm de oven voor op 225°C en bekleed een ovenrooster met 
bakpapier.  
3. Knijp aan een kant van de bolletjes een puntje aan het deeg; het neusje. Druk steeds 2 rozijnen als 
oogjes in het deeg.  
4. Bestrijk 8 lijfjes van de egels (op het hoofdje na) dun met het ei en bestrooi die met sezamzaad. 
Bestrijk 8 egeltjes met wat halfvolle melk.   
5. Bak de egels in 15 minuten goudbruin en gaar.  

 

Gezichtjes 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Energiewaarde per stuk: 45 Kcal 

Benodigdheden voor 20 stuks 
 1 pak broodmix bruin 
 300 ml handwarm water 
 25 g margarine 
 500 g krenten of rozijnen 
 Appelschil 
 Muesli, stroop of jam 
 1 ei 

 

Beschrijving 
1. Roer de inhoud van het pak broodmix door het warme water in een beslagkom.  
2. Voeg de margarine of de boter toe en kneed het geheel goed totdat er een soepel deeg ontstaat.  
3. Voeg de gewassen krenten/ rozijnen toe. Laat het deeg in de kom, afgedekt met plastic ca. 15 
minuten rijzen op kamertemperatuur.  
4. Verdeel het gerezen deeg in 20 stukken, draai hier balletjes van. Plet het balletje iets, zodat er 
gezichtjes van kunnen worden gemaakt.  
5. Gebruik voor de ogen 2 rozijnen en als mond een appelschil. Voor het haar kan muesli, stroop of 
jam worden gebruikt.  
6. Bestrijk het gezicht met een losgeklopt ei. Laat de gezichtjes op een ingevet bakblik ca. 30 minuten 
narijzen onder een theedoek met daar overheen een stuk plastic tot ze 2 keer zo groot zijn.  
7. Bak ze daarna in ca. 15 minuten gaar en bruin in het midden van een voorverwarmde oven 
(elektrisch 220°C). Laat ze op een rooster afkoelen.  
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Traktaties met drinken 
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Bob de Bouwer 

Knutseltijd: Simpel en snel 

Energiewaarde per stuk: 60 Kcal 

Benodigdheden 
 Pakje drinken; 100 % vruchtensap light 
 Aluminiumfolie 
 Tekening van Bob de Bouwer 
 Schaar  
 Plakband 
 Potloden 

 

Beschrijving 
1. Pak de pakjes appelsap in met aluminiumfolie.  
2. Knip Bob de Bouwer uit en plak deze op de zijkant van het pakje appelsap.  
3. Plak 2 potloden met een plakbandje op het pakje.  

 

Mobieltje 

Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 60 Kcal 

Benodigdheden 
 Plaatje van een mobiele telefoon  
 Zwarte stift 
 Pakjes drinken; 100% vruchtensap light 
 Aluminiumfolie of zwart karton 
 Lijm 
 Viltstift 
 Plakband 
 

Beschrijving 
1. Zoek een afbeelding van een mobiele telefoon. Zet in het display van de mobiele telefoon 
bijvoorbeeld: ‘Joell 7 jaar!’ met een zwarte stift.  
2. Wikkel het pakje drinken in aluminiumfolie of in zwart karton. Plak de afbeelding erop.  
3. Plak de viltstift als een antenne aan de zijkant van de telefoon.  
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Sap mannetje 

Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 60 Kcal 

Benodigdheden 
 Pakjes drinken; 100% vruchtensap light 
 Gekleurd effen pakpapier 
 Ronde koekjes (rijstwafeltjes met chocolade) 
 Aluminiumfolie 
 Wiebeloogjes 
 Knutsel karton 
 Fluittongen (fluitjes met zo'n tong eraan die uitrolt 

als je er op blaast) 
 Plaksel, plakband en een dikke stift 

 

Beschrijving 
1. Pak de pakjes drinken in met het gekleurde papier. Pak de ronde koekjes in met aluminiumfolie en 
plak deze op het pakje met dubbel gevouwen plakband (of dubbelzijdig plakband). Plak er twee 
wiebeloogjes op en teken met een dikke stift een mondje.  
2. Knip uit wat dikker vouwkarton een cirkel (gebruik een cd als mal), knip deze in en maak er een 
punt hoedje van. Plak er een fluittong op en schrijf op de achterkant bijvoorbeeld iets als 'Hiep Hiep 
Hoera, jarige 2 jaar'. Plak het hoedje met dubbel gevouwen plakband op de pakjes. 
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Traktatie met toetjes 
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Bert 

Knutseltijd: Best wel snel 

Energiewaarde per stuk: 50 Kcal 

Benodigdheden 
 Geel Danoontje per kind 
 Rood, oranje en wit papier 
 Schaar 
 Zwart wol 
 Zwarte merkstift 

 

Beschrijving 
1. Zet het Danoontje op zijn kop en knip uit het witte en gekleurde papier een mond, neus en ogen. 
Plak ze vervolgens op.  
2. Maak een bolletje wol, door het wol zo'n acht keer om je vingers te wikkelen. Plak het wol op als 
haar en laat het goed drogen. Als de lijm droog is kun je de lussen van het haar doorknippen, je krijgt 
dan een "Bert-kapsel".  
3. Teken één grote wenkbrauw op het Danoontje. 

 

Konijnentoetje 

Knutseltijd: Als je genoeg tijd hebt 

Energiewaarde per stuk: 50 Kcal 

Benodigdheden 
 Konijnenballonnen 
 Danoontje 
 Rietjes 
 Gekleurd papier 

 

Beschrijving 
1. Trek de ballon om het Danoontje. 
2. Blaas met een rietje lucht in de ballon. 
Gebruik het rietje daarna als staart, (gebruik 
gekleurde rietjes met flexibel uiteinde).  
3. Knip de voeten, handen en naamkaart uit. Hang de armen aan de ballon. Plak de voeten met een 
fotohoekje op het toetje. Hang het naamkaartje met een lintje aan het oor. 
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Varkenssnoetje 

Knutseltijd: als je genoeg tijd hebt 

Energiewaarde per stuk: 50 Kcal 

Benodigdheden  
 Gekleurd  karton 
 Stiften  
 Danoontjes 
 Ballonnen  
 Plakband  

 

Beschrijving  
1. Maak een sjabloon van een varkenssnoetje en teken deze over op verschillende kleuren karton en 
knip deze uit. Knip een gat in het midden zodat hier later het Danoontje in past.  
2. Schrijf met een stift de naam van het kind er op en hoe oud het is geworden. Teken hierbij ook de 
ogen, de oren en de mond op het varkentje. (zie voorbeeld) 
3. Knip een gaatje in de mond van het varkentje en steek de ballon erdoor. Steek het danoontje in 
het gat van het varkenje zodat dit de neus wordt. Plak dit eventueel vast met een plakbanje.  

 


