
EGEL VAN BLADEREN 

Een schattige egel maken van de blaadje van buiten. Hoe leuk! Hoe maak je de egel? Volg de 

stappen! 

 

Benodigdheden: 

-Blaadjes 

-Stiften 

-Lijm 

 

Stap 1: Download onze egel omtrek en print hem uit. 

Stap 2: Pak de blaadjes en strijk ze glad met je hand of leg ze even onder een dik boek. 

Stap 3: Knip de egel uit en maak er een lief gezichtje op. 

Stap 4: Als de blaadje glad zijn gestreken kun je ze op de egel plakken.  

Stap 5: Druk de blaadje nog even een keertje goed aan. 

Stap 6: Je egel is nu af! Geef het een mooi plekje. 

 

PADDENSTOEL VAN PAPIER 
Een paddenstoel in huis. Maak van 2 papieren bordjes een eigen paddenstoel! 

Benodigdheden: 
-2 papieren bordjes 
-Verf (In de kleuren: rood, groen en wit) 
-Nietmachine 
-Schaar 

Stap 1: Vouw een van de 2 bordjes dubbel. Knip het andere bordje door de midden. 
Stap 2: Niet het dubbel gevouwen bordje vast. 
Stap 3: Rol het halve bordjes een beetje op en niet hem vast. 
Stap 4: Knip het dubbel gevouwen bordje aan de zijkant rond en een gat aan de onderkant in het 
midden. 
Stap 5: Verf het dubbel gevouwen bordje rood. Laat hem daarna even goed drogen. 
Stap 6: Verf het andere bordje aan de onderkant groen, net alsof het gras is. 
Stap 7: Maak op het rode bordje witte stippen.  
Stap 8: Als alles goed droog is schuif je het bordje met het gras in het andere bordje. 
Stap 9: Klaar! Geef je paddenstoel een leuk plekje. 

BOOM VERVEN 
Super simpel knutselwerkje, maar echt helemaal herfst!  

Benodigdheden: 
-Een papiertje (Mag alle kleuren zijn) 
-Verf (Gebruik herfst kleuren 
-Een bruine stift 
-Wc-rol 

Stap 1: Teken op het papiertje een boom. 
Stap 2: Kleur de boom in. 
Stap 3: Doe de kleuren verf op een bordje. Zorg dat er genoeg ruimte zit tussen de kleuren. 



Stap 4: Knip de wc-rol in 4 stukjes. 
Stap 5: Dip elk stukje wc-rol in één van de kleuren.  
Stap 6: Zet de stukjes wc-rol op het papiertje, op de manier dat het blaadjes worden 
Stap 7: Herhaal stap 6 een paar keer totdat het een mooie gevulde boom is geworden.  
Stap 8: Klaar! Super simpel maar super leuk. Hang je boom aan de koelkast of op je kamer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


